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 تسهيد
 

 يعاتيجيات التعميع والتعمع والتقػ ستخ الالتحجيج الجقيق  ػدةلجتصمب عسميات ضسان ات
قيق حتو اح البخنامج نجؤثخة في لسستخاتيجيات مغ أىع العػامل اىحه االوتعج  ,التعمع تجوربصيا بشػا

في التعميع  والتقػيعفي التجريذ  الحجيثة واالتجاىاتػدة، جلوفي ضػء متصمبات ضسان ا, جػدتو
عمى  والتأكيجيع التخكيد عمى اختيار استخاتيجيات تقػد إلى التعمع الشذط، سلالعالي، كان مغ ا

 ل.والتحري ةاإليجابيلمسذاركة  عودافعيتي ع، وإثارة اىتساميأعزاء ىيئة التجريذدور وفعالية 
 آلخخ، ومغ مقخر آلخخ، وتختمف مغ بخنامج تعميسي والتقػيعوتتعجد استخاتيجيات التعميع والتعمع 

بخز ألعخض  عيتقج جليلويحاول ىحا الا, تعمسي تجونػا والسقخراتشبيعة البخامج  ختبلفنتيجة ا
 .وأكثخىا استخجاما التقػيعاستخاتيجيات التعميع والتعمع، واستخاتيجيات 

 
 "راتيجيةستا" كمسة مفههم

مغ الكمسة اليػنانية إستخاتيجيػس وتعشي: فغ الكيادة ولحا كانت  استخاتيجية كمسة ذتقت      
اإلستخاتيجية لفتخة شػيمة أقخب ما تكػن إلى السيارة "السغمقة" التي يسارسيا كبار القادة، واقترخ 

مغ قائج ػر الحخوب، كسا تبايغ تعخيفيا استعساالتيا عمى السياديغ العدكخية، وارتبط مفيػميا بتص
ألخخ، وبيحا الخرػص فإنو ال بج مغ التأكيج عمى ديشاميكية اإلستخاتيجية، حيث أنو ال يقيجىا 
تعخيف واحج جامع، فاالستخاتيجية ىي فغ استخجام الػسائل الستاحة لتحقيق األغخاض أو لكػنيا 

 خب. نطام السعمػمات العمسية عغ القػاعج السثالية لمح
    
عمي السياديغ العدكخية وحجىا وإنسا امتج ليكػن قاسع  ام اإلستخاتيجية قاصًخاولع يعج استخج   

يجية مذتخك بيغ كل الشذاشات في مياديغ العمػم السختمفة، ومسا يدبق يسكغ تعخيف اإلستخات
السخجػة عمى لتحقيق األىجاف  نات والػسائل الستاحة بصخيقة مثمىفغ استخجام اإلمكا عمي أنيا:

بسعشي أنيا شخق معيشة لسعالجة مذكمة أو مباشخة ميسة أو أساليب عسمية  ,أفزل وجو مسكغ
 لتحقيق ىجف معيغ.

 
  "التدريس استراتيجية "مفههم  
 أنيا عبارة عغ "إجخاءات التجريذ التي يخصصيا القائع سكغ تعخيف استخاتيجية التجريذ عمىي 

ضػء اإلمكانات الستاحة لتحقيق األىجاف  مىتشفيح التجريذ ع مىبالتجريذ مدبًقا، بحيث تعيشو ع
 التجريدية لسشطػمة التجريذ التي يبشييا، وبأقري فاعمية مسكشة". 
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يقة شخ حيث تػسعت أىجاف  كائد العسمية التعميسية؛ال شظ أن شخيقة التجريذ ىي إحجؼ أىع ر    
ب السجرسي إلى أذىان الستعمسيغ، بل ولع تعج مجخد وسيمة لشقل السعمػمات مغ الكتاالتجريذ 

أوضحت وسيمة فاعمة إليجاد البيئة السشاسبة لتػليج التػاصل والتفاعل السػجو خبلل الجرس بيغ 
مغ جية أخخػ. وشخيقة التجريذ ىي جسمة رؤية الستعمع مغ جية، وبيغ ما يقجمو السعمع 

غ، التي يتع التخصيط ليا تخصيًصا اإلجخاءات واألنذصة السختمفة والستشػعة والستكاممة والستدام
مغ قبل السعمع، بيجف نقل السعمػمات والسيارات وأساليب التفكيخ والكيع لمستعمع، وتػفيخ  دقيًقا

 البيئة السشاسبة لتفاعل عشاصخ العسمية التعميسية التعمسية داخل الغخفة الجراسية.
 

يقة التجريذ، ولكغ مجاللة عمي شخ يدتخجم بعس العامميغ في الػسط التخبػؼ أسمػب التجريذ ل   
بيغ شخيقة التجريذ وأسمػب التجريذ. فصخيقة التجريذ ىي الكيفية التي يشقل  ايخً كب ىشالظ اختبلًفا

بيا السعمع السعمػمات إلى الستعمع، أما أسمػب التجريذ فيػ الكيفية التي يشفح بيا السعمع شخيقة 
 التجريذ. 

 معايير استراتيجية التدريس الجيدة
ال تػجج شخيقة تجريذ واحجة نسػذجية وفخيجة يسكغ االعتساد عمييا في كل الجروس لتحقيق    

 اسبة وفعالة في مػقف تعميسياألىجاف السشذػدة مغ التجريذ، فقج تكػن ىشاك شخيقة تجريذ مش
 بعيشو، ولكشيا غيخ مشاسبة وغيخ فعالة في مػقف تعميسي آخخ.

 لتجريذ السشاسبة عمى عجة معاييخ مشيا: وتعتسج عسمية اختيار شخيقة ا
 التي ي جرس فييا السعمع. السخحمة التعميسيةأن تتشاسب الصخيقة مع -1
بيغ الستعمسيغ مغ حيث: التعمع وأساليب التفكيخ وشخيقتيع  الفخوق الفخديةأن تخاعى الصخيقة -2

 خمفياتيع االجتساعية واالقترادية.و  والفيع، كسا تخاعى أعسارىعفي الحفع 
، فالصخيقة السشاسبة لتحقيق األىجاف السعخفية ال األىجاف السشذػدةأن تتشاسب الصخيقة مع -3

تكػن مججية في تشسية التفكيخ العمسي وال في اكتداب السيارات العسمية اليجوية أو السيػل 
واالتجاىات والكيع، كحلظ يجب أن تتػافق الصخيقة مع األىجاف التخبػية التي ارتزاىا السجتسع، 

 ومع أىجاف السادة الجراسية التي يقػم السعمع بتجرسييا.
العمسي لمجرس وشبيعة السادة العمسية، فمكل مادة شخيقة أن تتشاسب الصخيقة مع نػع السحتػػ -4

 تجريديا السشاسبة، وكل محتػػ عمسي يحتاج لصخيقة خاصة.
 أن تتشاسب الصخيقة مع عادات وتقاليج وفمدفة السجتسع.-5
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 يجيات التدريسترشيفات استرات
قديسات مغ أىسية استخاتيجيات التجريذ في العسمية التجريدية تعجدت ت انصبلًقا   

لتعجد األسذ السدتسجة مغ الشطخيات الشفدية والفمدفات التخبػية،  استخاتيجيات التجريذ تبًعا
شفت استخاتيجيات التجريذ إلى عجة ترشيفات عمي الشحػ التالي:  لحلظ فقج ص 

 شف استخاتيجيات التجريذ وفقًا لمجيج السبحول إلى ثبلثة أنساط:أواًل: ت ر
، مثل شخيقة اإللقاء سعمع وحجه: دون مذاركة الصبلباستخاتيجيات ت خكد عمى جيج ال (1

 )السحاضخة(.
استخاتيجيات ت خكد عمى جيج السعمع والستعمع: بحيث يتقاسسان فييا الجيج والعبء،  (2

وحل السذكبلت، والصخيقة االستقخائية، اف الس ػّجو، والحػار، واالكتذكصخيقة السشاقذة 
 والعرف الحىشي.

ع الحاتي، حل السذكبلت، السذخوع, استخاتيجيات ت خكد عمى جيج الستعمع: كصخيقة التعمي (3
 والتعميع السبخمج.

 ألعجاد الستعمسيغ إلى نسصيغ:ت رشف استخاتيجيات التجريذ وفًقا ثانيًا: 
ة مغ الستعمسيغ في ي: وىي الصخق التي تخاشب مجسػعساعاستخاتيجيات التجريذ الج (1

 آن واحج مثل السشاقذة واإللقاء والحػار وحل السذكبلت والتعميع التعاوني.
حيث يتقجم استخاتيجيات التجريذ الفخدؼ: وىي شخق تتعامل مع الستعمسيغ كأفخاد، ب (2

سبخمج أو التعمع لقجراتو واستعجاداتو، مثل شخيقة التعميع ال الستعمع في تعمسو وفًقا
 بالحاسب.

 إلى نسصيغ: لشػع االحتكاك بيغ السعمع والستعمع ت رشف استخاتيجيات التجريذ وفًقا ثالثًا:
لػجو مثل  التعامل بيغ السعمع وشبلبو وجًيا استخاتيجيات مباشخة: وىي التي يتع فييا (1

 اإللقاء والسشاقذة والصخق العسمية.شخيقة 
التي يتع التجريذ فييا عغ ب عج أو عبخ الذبكات والجوائخ  استخاتيجيات غيخ مباشخة: وىي (2

 التميفديػنية.
 لحاجة السعمع إلييا إلى نسصيغ اثشيغ ىسا: ت رشف استخاتيجيات التجريذ وفًقا رابعًا:
تخرز عمى حجه، الرتباشيا شخق يدتخجميا معمسػ كل  استخاتيجيات خاصة: وىي (1

 األخخػ.بسادة التخرز، وال يحتاجيا معمسػ السػاد 
استخاتيجيات عامة: وىي التي يحتاج إلييا جسيع السعمسيغ، برخف الشطخ عغ  (2

 تخرراتيع.
يدية السسيدة، والسعمع الشاجح ويػجج العجيج مغ استخاتيجيات التجريذ لكل مشيا إجخاءاتيا التجر    

مسػقف لالحؼ يصػر مياراتو في استخجام تذكيمة كبيخة مغ استخاتيجيات التجريذ السبلئسة ىػ 
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 ػرةصالسحاضخة الس استخاتيجية مثل ,تيجيات التجريذلعجد مغ استخا التعميسي، وفيسا يمي عخًضا
 ,التعمع التعاوني استخاتيجية ,استخاتيجية العرف الحىشي ,استخاتيجية السشاقذة والحػار ,(ائيةلقاإل)

 ,استخاتيجية التعمع الحاتي ,دوارلعب األ استخاتيجية ,التعميسية استخاتيجية حل السذكبلت
 .التقػيع ةواستخاتيجي
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 لقائية(السحاضرة السظهرة )ال تيجية استرا -وًل أ

 
  

وقج ارتبصت ىحه الصخيقة بالتجريذ مشح أقجم العرػر، عمي يصمق عمييا البعس شخيقة اإللقاء،   
 سعيغ يشتطخون أن يمقي عمييع بعًزايستمظ السعخفة وأن السدتأساس أن السعمع ىػ الذخز الحؼ 

مسا عشجه، بيجف إفادتيع وتشسية عقػليع، وىحا السعشي يتفق ومفيػم السجرسة باعتبارىا عامبل مغ 
 عػامل نقل السعخفة إلى الصبلب. 

 
ي تتعمق السعمػمات الججيجة التع يحاضخ شبلبو مذافية ويذخح ليع وي فيع مغ اسسيا أن السعم   

والسعمع أثشاء  بسػضػع الجرس، وىحا يبتعج بيا عغ أن تكػن عسمية إمبلء مغ كتاب أو محكخة.
شخحو يدتخجم صػتو بصبقاتو السختمفة ، كسا يدتخجم يجيو لئليزاح، بل وبكية أعزاء الجدع، 

 التي يخيج تػصيميا لمصبلب. مخاعيًا الحخكات التي تعبخ حكيقة عغ األفكار
 

يسكغ تعخيف ىحه الصخيقة عمي أنيا "عخض لفطي أو شفيي لمسعمػمات والحقائق في  لحلظ   
فإن عبارات متدمدمة بحيث يتع شخح السػضػع السخاد تجريدو مغ السعمع إلى الستعمسيغ، وبيحا 

الحػاس السذاركة في استبلم السعمػمات مغ قبل الستعّمع إلى ىسا حاّستا الدسع والبرخ برػرة 
 ئيدة ".ر 

يقػم السعمع بذخح السعمػمات وتقجيسيا لمتبلميح بيشسا ونجج أن الصخيقة التقميجية لئللقاء ىي أن    
يقتس دور التبلميح عمي تمقي السعمػمات واستكباليا، وحفطيا واستيعابيا واستطيارىا. وبحلظ 

، فالسعمع ىػ الستحجث يتحسل العبء األكبخ فييا السعمع، والستعمع يكػن فييا سمبيًا متمكيًا فقط
 الخسسي، ىػ الحؼ يتحجث ويذخح ويدأل ويجيب... وما عمي الصبلب إال اإلنرات واإلصغاء. 
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والسجاالت التي تصاليا، وتسّيدىا في التشػع  اتيامغ الصخائق الغشية بتفخعااللقائية الصخيقة  وت عج    
جاالت يذكل كّل واحج مشيا واالندجام بيغ محاضخة ووصف وإخبار وقرة، وما إلى ذلظ مغ م

يا إال أنيا تبقي عالسًا قائسًا بحاتو، وما يشبغي االلفات إليو أن ىحه الصخيقة وعمي الخغع مغ قجم
انتذارًا واألكثخ قجرة عمي تمبية االحتياجات سػاء مشيا السادية أو الشفدية أو الصخيقة األكثخ 

 ل اإلنداني.السعشػية، وتعتبخ الشقصة األىع في ندج حخكة التػاص
 

 خظهات اللقاء الجيد
ولكي يكػن اإللقاء فاعبل ومفيجًا ال بج مغ اإلعجاد الجيج لئللقاء، وتقديسو إلى خسذ خصػات  

 أساسية، ىي:
السقجمة: وىي التسييج لمجرس والتييئة لسا سػف يعخض مغ معمػمات، وربط الجرس  .1

س الصبلب ودفعيع إلى التعمع، الججيج والجرس الدابق، ولمتسييج دور كبيخ في إثارة حسا
ويذتخط في التسييج أال يدتغخق فتخة زمشية شػيمة بل تخرز فتختو لتػجيو عقػل 

ويسكغ أن يكػن التسييج بحكخ قرة أو بخبط الجرس الحالي بالساضي، الصبلب لمجرس، 
  أو بأسئمة عامة ليا عبلقة بالجرس.

خح والػصف لحقائق الجرس العخض: يعتبخ العخض محػر عسمية االلقاء، فيتع الذ .2
ومعمػماتيا.  وعمي السعمع أن يخاعي عشج عخضو لمجرس أن تكػن السعمػمات صحيحة 
وأن تشاسب السدتػػ السعخفي والفكخؼ لمصبلب وأن يتجرج في االنتقال مغ فكخة إلى فكخة، 

 يع شبلب الفرل في فعاليات الجرس.مع العسل عمى إشخاك جس
السقارنة، ففييا يقػم السعمع بعسل مقارنة ومػازنة بيغ أجداء الخبط: وىي خصػة السػازنة و  .3

الجرس بعزيا البعس ربصًا تامًا ومتكامبًل وكحلظ بيغ السعمػمات الججيجة والقجيسة. 
ويعتبخ الخبط أمخًا ضخوريًا لجعل السعمػمات الججيجة جدءًا مغ السعمػمات الدابقة، وىحه 

 ذىان الصبلب.الخصػة تداعج عمي تخسيخ السعمػمات في أ
االستشتاج أو االستشباط: في ىحه السخحمة يتع استشتاج واستشباط الخرائز اليامة لمجرس  .4

مغ قاعجة أو نتيجة أو مفيػم أو تعخيف. حيث يقػم السعمع بسذاركة الصبلب برياغة 
القػاعج العامة واألفكار الخئيدة بأسمػب مبدط. أو عمى السعمع ىشا أن يتيح الفخصة 

 عسال الفكخ واالستشتاج واالستشباط قجر اإلمكان.لمصبلب إل
التصبيق: وتعتبخ ىحه الخصػة أىع خصػات عسمية االلقاء؛ ألنو عغ شخيقيا يتع التعخف  .5

والتأكج مغ أن التبلميح قج حققػا نتائج التعميع التي تعكذ األىجاف الدمػكية التي 
مة عمي الصبلب وضعت ليحا الجرس، ويتع التصبيق عغ شخيق شخح عجد مغ األسئ
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مػقػف عمي مجؼ فيع الصبلب لمجرس مغ جية وتثبيت السعمػمات في أذىانيع مغ جية ل
 أخخؼ.

لكي تكػن الصخيقة االلقائية التي يمقييا السعمع عمي شبلبو فّعالة وجيجة،  :شروط اللقاء الجيد
 البج أن تتػافخ فييا الذخوط التالية:

الذخط مغ األسذ اليامة في السحاضخة،  التحزيخ ليا قبل مػعجىا بػقت كاف: وىحا -1
ومع  ذلظ نجج الكثيخ مغ السعمسيغ ييسمػنو باعتبار أنيع عمي عمع بسا سيمقػن، وقج 

 درسػه وتعمسػه مغ قبل.
السجخل الدميع إلى السػضػع: عمي السعمع الػاعي أن يجرك أن شبلبو ليدػا مذغػليغ  -2

ول اليػم الجراسي بالعجيج مغ الجروس، بالسػضػع الحؼ سيقػم بتجرسيو، نطخًا الزدحام جج
الػضع يفخض عمي السعمع أن يبحث عغ مجخل مشاسب لجرسو. ويذتخط في ىحا وىحا 

 السجخل أن يثيخ دافعية التعمع لجػ الصبلب.
ربط مػضػع الجرس الججيج بسػضػعات الجروس الدابقة، بحيث يدتعيج الصبلب وحجة  -3

 السػضػع وتخابصو.
سحاضخ، أن يطل ىػ الستحجث األوحج في الفرل، حتي ال ليذ كػن السعمع ىػ ال -4

 يريب الصبلب بالسمل.
فبل يجب أن يتػقع السعمع أن يتابعو كل مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ شبلب الفرل الػاحج،  -5

 التبلميح باالىتسام نفدو.
بحيث يكػن جيج األسمػب، مشتكيًا أللفاضو مخاعاة جػدة المغة التي يدتعسميا السعمع:  -6

عشاية، وجسمو متخابصة بحيث تؤدؼ السعشي السقرج بالفعل، لحلظ نؤكج دائسًا عمى ب
 استخجام المغة العخبية الفرحي.

 اإللقاء باألنذصة داخل الفرل وكحلظ الػسائل التعميسية.تجعيع  -7
 أن يمخز مغ أفػاه الصبلب أىع الشقاط التي وردت في الحرة. -8

عًا لدغ الستعمسيغ ومدتػاىع العمسي والجراسي، ومغ ىحه تتشػع أساليب اإللقاء تب :أساليب اللقاء
 األساليب ما يمي:

 أسمهب الذرح والهصف: .1
يتشاسب الذخح أو الػصف مع مدتػػ تبلميح السخحمة االبتجائية وأعسارىع في معطع السػاد 

بذكل  الجراسية ويتشاول فييا السعمع السادة الجراسية بالتفديخ والتػضيح ويذخح كل جدء مغ أجدائيا
تجريجي، وذلظ بيجف جعل السادة الجراسية واضحة ومفيػمة مع استخجام األسئمة التعميسية لمتأكج 

 مغ فيع الصبلب لمذخح.
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وغالبًا ما يتع إيزاح السادة الغامزة بألفاظ واضحة، مثل: إيزاح كمسة، أو مرصمح عمسي، أو 
غ مجارك الستعمسيغ، وال يجػز جسمة، أو نز قخآني، أو حجيث نبػؼ، أو مقال بعبارات قخيبة م

 الذخح بسخادف غخيب ال يقل صعػبة عغ السذخوح. 
 أسمهب السحاضرة: .2

ىحا األسمػب مع السخاحل التعميسية الستقجمة، مثل السخحمة الثانػية والجامعية، ويقتزي يتبلءم 
ار ىحا األسمػب قيام السحاضخ بدخد السػضػع، وعمى الصبلب تدجيل الشقاط والعشاصخ واألفك

اليامة أثشاء السحاضخة، وبعج االنتياء مغ السحاضخة ي دسح لمصبلب بإلقاء األسئمة والسشاقذة 
 واإلجابة عشيا مغ قبل السحاضخ.

 أسمهب الدرد القرري: .3
ىي شخيقة تجريدية قائسة عمي تقجيع السعمػمات والحقائق بذكل قرري، وىي مغ الصخائق    

مي جحب انتباىيع، وتكدبيع الكثيخ مغ السعمػمات السثمى لتعميع الرغار، كػنيا تداعج ع
والحقائق التاريخية، والخمكية، برػرة شيقة وجحابة، ويجب ربط القرة باليجف الحؼ نػرده مغ 

 أجل تحكيقو.
والقرة ىي "حكاية نثخية مدتػحاة مغ الػاقع أو الخيال ت بشي عمي قػاعج معيشة مغ الفغ    

حػادث عجة، ت دتسج مغ الػاقع أو الخيال تتعمق بذخريات  األدبي، وت عشي بحادثة واحجة أو
آدمية أو غيخ آدامية، تتبايغ في أساليب حياتيا، كسا ىػ التبايغ في حياة الشاس، ويكػن نريبيا 

 في القرة متفاوتًا مغ حيث التأثيخ أو التأثخ.
عمى تقجيع السعمػمات وتعتبخ مغ الصخق القجيسة والتقميجية التي استخجميا اإلندان حيث تعتسج    

والسعارف والحقائق بذكل قرري وتحػيل الجرس إلى قرة مستعة ومذػقة، والتي ت عتبخ مغ 
 وإكدابيع السعمػمات والحقائق. األساليب السثمي لمتعميع، والتي تداعج عمي جحب انتباه الستعمسيغ
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 السشاقذة والحهار استراتيجية -اثانيً 

 
 

غيخ السيع، فدػف تداعج شاءة وليدت مغ باب الججل السسل تكػن السشاقذة ىادفة وب عشجما   
وتع اعتساده  االي كمسا كان مػضػع الحػار ىادفً عمي تشسية قجرات الصالب الحىشية والسعخفية، وبالت

 بأسمػب مشدق كمسا حقق اليجف السصمػب في مرمحة الستعمع.
 

عيج الفيمدػف "سقخاط"، حيث تجور ىحه الصخيقة حػل  ع خف ىحا األسمػب في التعميع مشح   
إثارة تفكيخ ومذاركة الصبلب، وإتاحة الفخصة لؤلسئمة والسشاقذة، مع احتخام آرائيع واقتخاحاتيع، 
وىحه الصخيقة تداعج في تشسية شخرية الصالب معخفيًا ووججانيًا ومياريًا وتقػم عمي الحػار بيغ 

ة أو مشاقذة، لحلظ ي صمق عمييا أحيانًا الصخيقة الحػارية أو شخيقة السعمع والستعمع في صػرة أسئم
ويسكغ تعخيف شخيقة الحػار والسشاقذة بأنيا "شخيقة تعتسج عمي قيام السعمع بإدارة حػار  السشاقذة.

 شفػؼ مغ خبلل السػقف التجريدي، بيجف الػصػل إلى بيانات أو معمػمات ججيجة".
 

قذة، وأكثخ ة أشكال وترشيفات متعجدة، يحجدىا دور السعمع في السشالمسشاقذ :أشكال السشاقذة
 ىي: اأشكال السشاقذة شيػعً 

أكثخ أنػاع السشاقذة انتذارًا، ويكػن دور السعمع  :ريقة الحهارية )الحهار الدقراطي(أوًل: الظ
 السػجو والسخشج لمسشاقذة ويعج األسئمة ويداعج الصبلب عمي اإلجابة الرحيحة.

يذتخك السعمع في الحػار كأحج الصبلب، ويشحرخ دوره في السحافطة  :ًا: السشاقذة الحرةثاني
 عمي سيخ السشاقذة والتشطيع، وجحب االنتباه إلى مػضػع السشاقذة.
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 الذروط التي تزيد من فاعمية طريقة الحهار والسشاقذة
عشج استخجاميا في تجريذ مغ الذخوط لجعل ىحه الصخيقة فعالة  عمي السعمع مخاعاة مجسػعة   

بعس السػضػعات، التي تحتاج إلى الججل وإبجاء الخأؼ حػليا ومغ ىحه الشقاط واالعتبارات ما 
 يمي:
 .قدع مػضػع الجرس لعشاصخ، وضع أسئمة عمي كل عشرخ مغ ىحه العشاصخ 
  .أن تكػن ذات ىجف محجد يخاد تحكيقو، وأن تكػن مشاسبة ليحا اليجف 
  ار مختبة تختيبًا مشصكيًا حتي تداعج عمي اإلجابة الرحيحة.أن تكػن أسئمة الحػ 
 .أن تشاسب أسئمة الحػار عقمية الصبلب 
 .)تجشب األسئمة التي تتصمب اإلجابة ب)ال( أو )نعع 
 .تجشب األسئمة التعجيدية التي تؤدؼ إلى إذالل الصبلب أو الحط مغ قجراتيع 
 إجابة معيشة أثشاء السشاقذة. تجشب السعمع لئلدالء بخأيو أو التمسيح إلى تبشيو 
  مغ إصجار األحكام أثشاء السشاقذة،  وعميو أن يدتسع إلى جسيع اآلراء تجشب السعمع

 بشفذ االىتسام.
 لمصالب إعادة الشطخ في إجابتو األولية. إعصاء الصمبة الػقت الكافي لمتفكيخ حتي يتدشي 
  ار والشقاش إلى السػضػع شخح أسئمة محجدة مغ قبل السعمع خبلل الجمدة إلعادة الحػ

 الحؼ يجور حػلو، ويجشب الصمبة االستخسال في مشاقذة مػضػعات جانبية.
  عجم الدساح بديصخة شبلب معيشيغ عمي جمدة الحػار، وأن يخاعي تػزيع الفخص

 بالتداوؼ عمي الجسيع.
 .)التأكيج عمي شعار )أحدغ اإلصغاء إلى زميمظ تسامًا كسا تحب أن ي رغي إليظ 
 ا بالػسائل التعميسية.تجعيسي 
  أن يكػن قادرًا عمى صياغة األسئمة برػرة واضحة ال غسػض فييا، حتي ال تؤدؼ إلى

 تذػير أفكار الصبلب.
  يجب أال يديج الحػار عمي العذخ دقائق عمي األكثخ حتي يدسح لمسعمع أن يشػع في

ميح يتعمسػن شخق تجريدو وأساليب تعاممو مع الصبلب ألن الحكسة تقػل أن مختمف التبل
 بصخق مختمفة.
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  العرف الذهشياستراتيجية  -اثالثً 

 
شخيقة العرف الحىشي في التعميع مغ الصخق الحجيثة التي تذجع التفكيخ اإلبجاعي وتصمق تعج    

الصاقات الكامشة عشج الستعمسيغ في جػ مغ الحخية واألمان يدسح بطيػر كل اآلراء واألفكار 
كػن الستعمع في قسة التفاعل مع السػقف وترمح ىحه الصخيقة في القزايا والسػضػعات حيث ي

السفتػحة التي ليذ ليا إجابة واحجة صحيحة، ويدتخجم العرف الحىشي كأسمػب لمتفكيخ 
الحياتية السختمفة، بقرج زيادة القجرات  الجساعي أو الفخدؼ في حل كثيخ مغ السذكبلت

 والعسميات الحىشية. 
يقرج بو تػليج وإنتاج أفكار وآراء إبجاعية مغ األفخاد والسجسػعات لحل مذكمة معيشة، أؼ    

وضع الحىغ في حالة مغ اإلثارة والجاىدية لمتفكيخ في كل االتجاىات لتػليج أكبخ قجر مغ 
حػل السذكمة أو السػضػع السصخوح، بحيث يتاح لمفخد جػ مغ الحخية يدسح بطيػر كل األفكار 
 األفكار.اآلراء و 

ولقج أشمق عمي العرف الحىشي مدسيات أخخػ في األدبيات التخبػية العخبية ومغ أبخزىا    
، اقجح الحىغ، مياجسة السذكمة ذىشيً عرف األفكار، وعرف الجماغ، استسصار األفكار، 

 والقرف الحىشي.
عمي أن  االخغع مغ تمظ السدسيات السختمفة عغ العرف الحىشي إال أنيا تتفق جسيعً وعمي    

أسمػب العرف الحىشي ييجف إلى إنتاج أكبخ عجد مغ األفكار الججيجة والسبجعة وذلظ مغ خبلل 
مػاقف مشطسة ومقرػدة ليحا الغخض وأيزًا اتفقت معطع اآلراء عمي أرجاء الشقج والتقييع لكل 

جد لمجمدة األفكار السشتجة خبلل عسمية أو جمدات العرف الحىشي إلى ما بعج انتياء الػقت السح
 العرف الحىشي.
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العرف الحىشي ىػ أحج األساليب الجساعية التي صسست لمتجريب الجساعي في يعتبخ أسمػب    
بل أصبح ىػ مجاالت العسل السختمفة وفي مجال العسل التجارؼ والرشاعي بػجو خاص 

ادة عمى االرتقاء في البيئات التشطيسية السختمفة حيث يداعج الق عسااًل واست ااألسمػب األكثخ شيػعً 
ا يشاقذػنيا وقج أدخل عميو كثيخً  بسعطع أعساليع وعمى خمق فيس مغ األفكار تجاه القزايا التي

مغ التعجيبلت لجعمو مبلئع لبلستخجام الجساعي بيغ تبلميح السجارس وشمبة الجامعات وفي 
ع وفي التػاصل السػاقف التعميسية السختمفة يقػم عمي تحقيق أقرى استفادة بسا لجػ وفي لجيي

 عمى حمػل ججيجة.
 الخئيدية التالية: السبادغالحىشي عمي يدتشج العرف  :العرف الذهشي مبادئ

تأجيل إصجار أؼ حكع عمى األفكار السصخوحة أثشاء السخحمة األولى  :السبدأ األول: إرجاء التقييم
 مغ عسمية العرف الحىشي.

كانت يسكغ أن الكثيخة السصخوحة ميسا بسعشي أن األفكار  :يةالسبدأ الثاني: الكسية تهلد الشهع
أو غيخ عادية في مخحمة الحقة مغ عسمية العرف  كار قيسةفتكػن مقجمة لمػصػل إلى أ

 الحىشي.
مسا قج يعيق التفكيخ اإلبجاعي وذلظ لمػصػل أؼ التحخر  :ية التفكيرر السبدأ الثالث: إطالق ح

التحفع بسا يديج انصبلق القجرات اإلبجاعية عمى التخيل وتػليج  إلى حالة مغ االستخخاء وعجم
األفكار في جػ ال يذػبو الحخج مغ الشقج والتقييع، ويدتشج ىحا السبجأ إلى أن األخصاء غيخ 

 أفزل عشج األشخاص اآلخخيغ. الغخيبة والصخيفة قج تثيخ أفكارً الػاقعية ا
أؼ جػاز تصػيخ أفكار اآلخخيغ والخخوج بأفكار ججيجة  :السبدأ الرابع: البشاء عمي أفكار اآلخرين

فكار أخخػ أي حق ألؼ مذارك لتحػيخىا وتػليج عمي أصحابيا في افاألفكار السقتخحة ليدت حكخً 
 مشيا.

 خظهات تهعيف العرف الذهشي في التدريس 
 يسكغ تػضيف ىحه االستخاتيجية داخل الفرل مغ خبلل تشفيح الخصػات التالية:

 كمة أو قزية مثيخة لمتفكيخاختخ مذ. 
 قدع الفرل لسجسػعات واشخح عمييع السذكمة في صػرة سؤال مفتػح. 
 .اشمب مغ السجسػعات انتاج أكبخ عجد مسكغ مغ األفكار لحل السذكمة 
 .اشمب مغ كل مجسػعة عخض األفكار التي تػصمت إلييا 
 .مشاقذة الصبلب لؤلفكار السصخوحة الختيار األندب 

 ذهشي القهاعد العرف 
 لكي يشجح تصبيق ىحه االستخاتيجية، تػجج مجسػعة مغ االعتبارات، مشيا:

 .تييئة لسذكمة الجرس بذكل جيج 
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 .عجم وضع عجد محجد لؤلفكار السصمػبة 
 .اإلنرات باىتسام لكل فكخة ت صخح 
 .إتاحة الفخصة لسذاركة جسيع التبلميح قجر اإلمكان 
 .تخك وقت الجمدة مفتػح 
 اآلخخيغ أو االعتخاض عمييع. عجم انتقاد أفكار 
 .عخض جسيع األفكار بغس الشطخ عغ خصئيا أو صػابيا أو غخابتيا 
 .دمج األفكار الستذابية وتصػيخ بعزيا 
 .تختيب األفكار حدب األىسية أو واقعية التشفيح 

 في أسمهب العرف الذهشي دور السعمم
يجب أن تتػفخ لجيو القجرة عمى اإلدارة  خبلل جمدة العرف الحىشي لحا ابارزً  ايمعب السعمع دورً    

 الشاجحة والكيادة الحكيسة داخل الفرل، مغ ىحه األدوار:
 األربعة لمصبلب بصخيقة تتشاسب مع مدتػاىع العقمي، ويشبغي أن تتػفخ في  غشخح السباد

 السعمع القجرة عمي الحػار والسشاقذة.
 تابة األفكار التي يقجميا أن يقػم بجور السعاون لسجسػعات الصبلب بحيث يقػم بك

الصبلب في قػائع وفئات عمي الدبػرة حتي يتع الخجػع إلييا بعج االنتياء مغ جمدة 
العرف الحىشي لتتع عسمية مشاقذتيا وتقػيسيا حيث يدتبعج السعمع كل األفكار التي ال 

 تترل بحل السذكمة بصخيقة غيخ مباشخة ال يذعخ بيا الصبلب.
 خ لمتبلميح السشاخ السشاسب والسبلئع لمسشاقذة وتقجميا.يجب عمى السعمع أن يػف 
 ط السػاقف ببكل تفاصيل السذكمة وأن يز اوممسً  اعمي السعمع أن يكػن عارفً  يشبغي

وحكيع دون فطاضة أو انفعال بل عميو أن يكػن بذػشًا لسا يبجيو  غالسختمفة بأسمػب ىاد
 .خاصة بالسذكمة السخاد حمياالصبلب مغ أفكار وحمػل 

  تذجيع الصبلب الستخدديغ عمى االنجماج في جمدات العرف الحىشي وقبػل أية فكخة
 تصخح في البجاية مشيع.

  يجب عمى السعمع أن يقدع الفرل إلى مجسػعات ويػضح مغ بجاية الجمدة ميسة كل
 فخد في السجسػعة والدمػك السصمػب مشو.

 بحخية وشبلقة عشيا وتذجيع الحمػل  تػفيخ الػقت الكافي لمتبلميح لتقجيع أفكارىع والتعبيخ
 الغيخ مألػفة.

 .تذجيع التبلميح عمى كثخة وتػليج األفكار وذلظ مغ خبلل تأجيل عسمية التقػيع 
 .يبدط السذكبلت الخئيدية إلى مذكبلت فخعية ويػضحيا لمصبلب 
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  يبث الثقة في أفكار شبلبو وذلظ بإعبلنو صخاحة أن أفكار الصبلب قج تربح أفزل مغ
 ر السجرس.أفكا

  احتخام أفكار الصبلب وتقجيخىا وعجم الدخخية مشيا بل يحث شبلبو عمى التعاون
 والسذاركة باآلراء واألفكار السختمفة.

  ًنجج أنو لكي يشجح السعمع في تحقيق إيجابية الصبلب في عسمية التعمع وفي تشسية  اوأخيخ
التي تشاسب أسمػب العرف  العجيج مغ األسئمةقجراتيع عمي التفكيخ ال بج مغ استخجامو 

الحىشي وتحتاج إلى العجيج مغ اإلجابات مثل: ماذا يحجث لػ..؟ تخيل أن...؟ لشعخض 
 أن..؟ ترػر أن...؟ ما رأيظ في ...؟
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 التعمم التعاوني استراتيجية -ارابعً 

 
لعسمية التعمع، إذ  اػرة التي تزيف كثيخً مغ االستخاتيجيات الحجيثة والستص يعج التعمع التعاوني  

أنيا تدود الصبلب بالقجرة عمى السذاركة اإليجابية في تعمسيع بالتعاون مع اآلخخيغ، والتعمع 
، بل ىػ قجيع قجم الجشذ البذخؼ، فقج كان األقجمػن يشدقػن اتعاوني في واقعو مفيػم ليذ ججيجً ال

 التي تحقق أغخاضيع وتؤمغ حاجاتيع. جيػدىع ويعاونػن عمى إنجاز كثيخ مغ األعسال
 

مغ خبلل مجسػعات صغيخة  اط مغ التعمع يعسل فيو الصبلب معً ي عخف التعمع التعاوني بأنو نس   
ويتبادلػن  اون شبلب كل مجسػعة مع بعزيع بعًز غيخ متجاندة إلنجاز ميام محجدة، إذ يتعا

يام السصمػبة أو حل السذكبلت األفكار واآلراء والسعمػمات التي تداعجىع عمى تشفيح الس
السعخوضة عمييع، كسا أنو يؤدؼ إلى زيادة االعتساد اإليجابي الستبادل بيغ أعزاء السجسػعة 

 االجتساعية وذلظ تحت تػجيو وإشخاف السعمع.وتشسية العجيج مغ السيارات 
 

 التعمم التعاوني ئمباد
 التالية: غبادإن التعميع في مجسػعات التعمع التعاوني يتسخكد حػل الس

 العتساد اليجابي الستبادل (1
إن أول متصمبات التعمع التعاوني، أن يعتقج الصمبة بأنيع يتعمسػن السادة التعميسية، ويتأكجون    

مغ أن جسيع أعزاء مجسػعتيع يتعمسػن ىحه السادة، بحيث يجركػن بأنيع مختبصػن مع زمبلئيع 
ا لع يشجح زمبلؤىع في السجسػعة، فعمييع أن في السجسػعة بذكل ال يسكغ أن يشجحػا ىع م

 يشدقػا جيػدىع في مجسػعتيع حتي يكسمػا السيسة التي عيجت إلييع.
 



19 

 

 التفاعل السباشر (2
لو تعمسيع لػجو بيغ الصمبة، يعدزون مغ خبل اوجيً  االتعمع التعاوني تفاعبل مباشخً  بيتصم    

ل عزػ في السجسػعة لتعمع وذلظ بجعع وتذجيع ومجح جيػد ك اونجاحيع مع بعزيع بعًز 
 اآلخخيغ فييا.

 السدئهلية الجساعية والسحاسبة الفردية (3
، ومغ االشتائج إلى السجسػعة والفخد معً وعدو  افخدية بتقػيع أداء كل شالب فخديً تتع السداءلة ال

السيع أن تعخف السجسػعة َمغ ِمغ أعزائيا يحتاج إلى السداعجة والتذجيع إلكسال السصمػب، 
خق الستبعة في تشطيع السدئػلية الفخدية إعصاء امتحان فخدؼ لكل شالب وقيام الصالب ومغ الص

 بتعميع ما تعمسو إلى زمبلئو اآلخخيغ في السجسػعة.
 الرغيرةالسهارات الجتساعية بين األشخاص داخل السجسهعات  (4

تخجم ىحه مغ عشاصخ التعمع التعاوني، فإذا لع تد اميسً  ات سثل السيارات االجتساعية عشرخً 
السيارات، كان أداء السجسػعة دون مدتػػ السحكات والسعاييخ، وكمسا استخجم األعزاء ىحه 

 السيارات، كان التعمع أكثخ جػدة، ومغ ىحه السيارات:
 .ايعخفػا ويثقػا ببعزيع بعًز  .1
 يتػاصمػا بجقة ودون غسػض. .2
 .ايقبمػا ويجعسػا بعزيع بعًز  .3
 قة إيجابية بشاءة.يحمػا الخبلفات التي تقع بيشيع بصخي .4
 معالجة عسل السجسهعة: (5

تعتبخ الخصػة األخيخة في تقػيع عسل السجسػعة، ومجؼ تحقق أىجافيا، ومجؼ محافطتيا عمى 
عبلقات عسل فاعمة بيغ أفخادىا، وتعسل معالجة عسل السجسػعات عمى تػضيح وتحديغ 

 ف السجسػعة.فاعمية األعزاء في اإلسيام بالجيػد التعاونية مغ أجل تحقيق أىجا
 

 الفرق بين التعمم التعاوني ومجسهعات العسل
 في مجسػعات صغيخة بخسذ صفات ىي: يتسيد التعمع التعاوني عغ العسل

 ال بج أن يعتسج أفخاد السجسػعة عمي بعزيع البعس بإيجابية أثشاء التعمع. .1
في بالخغع مغ أن العسل يتع كسجسػعة إال أن كل فخد يدأل عغ عسمو كفخد وكعزػ  .2

 السجسػعة.
 يتػقع مغ أعزاء السجسػعة أن يداعج كل مشيع اآلخخ ويؤازره ويذجعو عمي التعمع. .3
الدمػك التعاوني بيغ أفخاد السجسػعة ىػ سمػك مقرػد يعمسو لو السعمع مغ خبلل  .4

 تفاعل ثع متابعتيع وتقييع سمػكيع.عخض نسػذج أماميع والسذاركة معيع في ال
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أثشاء العسل في السجسػعة يبلحع األفخاد سمػك بعزيع البعس وبعج االنتياء مغ العسل  .5
يتشاقذػن حػل سمػك كل مشيع في السجسػعة الدمبيات وااليجابيات وما الدمػك الحؼ 
ساعج السجسػعة عمي االنجاز والدمػك الحؼ عػق العسل ويزعػن معًا خصة لتحديغ 

 أدائيع.
 ابي الستبادل بين الظالب طرق بشاء العتساد اليج

  مشيا حتي تكػن  ام معيشة عمي كل عزػ أن يشجد شيئً أعسال وميايزع السعمع
 السجسػعة ناجحة.

  السدجل – غ زػ دور يتحسل فيو مدؤولية القار ع األدوار وذلظ بأن يحجد لكلتعييغ- 
 العارض. -السمخز -السبلحع -السذجع

 لستبادل بين أفراد السجسهعة من خالل:اليجابي ا ويسكن لمسعمم تحقيق العتساد
 :السذاركة في السكافأة 

 فالكل يكافأ أو ال يكافأ. فسثبًل  ل كل فخد في السجسػعة عمى نفذ السكافأة عشجئحعشجما يحر
يكافأ بجائدة، أو درجات زيادة، أو وقت راحة أشػل، أو وضع األسساء في قائسة التذخيفات أو 

مع االنتباه إلى ضخورة استخجام عبارات  مشح مكافأة جساعية، تدسية السجسػعة باسع مسيد، أو
 السجح والتذجيع.

 :السذاركة في السهارد 
تػزيع األعسال عمي أفخاد السجسػعة فيتػلي كل مشيع إنجاز جدء مغ العسل أو مخحمة مػضػع 

 التقييع، ثع تجسع وتكيع باسع السجسػعة. ومشيا:
 ات .تػزيع أجداء العسل عمى أفخاد السجسػع -
 تػزيع أدوار محجودة عمي أفخاد السجسػعة أثشاء العسل. -
 اختيار عذػائي ألحج أفخاد السجسػعة ليشيب عمي السجسػعة في التقػيع أو الترحيح. -

 
 طرق بشاء السدؤولية الفردية :

 يسكن لمسعمم تظبيق مبدأ السدؤولية الفرديه بعد طرق مشها:
 اويجيب كل شالب مشفخدً  ارً يجخؼ اختبا. 
 بصخيقة عذػائية ويػجو إليو سؤااًل تار أحجىع يخ. 
  يصمب مغ أحج شمبة السجسػعة أن يذخح لدمبلئو كيف قامت مجسػعتو لتحقيق اليجف

 السصمػب مشيع.
 .تحجيج قجر السجيػد الحؼ يديع بو كل فخد لعسل السجسػعة 
 .تقجيع التغحية الخاجعة لمسجسػعات واألفخاد 
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 ػدات الستكخرة بػاسصة أفخادىا.مداعجة السجسػعات عمي تجشب السجي 
 .التأكيج عمي كل فخد في مدؤلية الشاتج الشيائي 

 
 السهارات الجتساعية في التعمم التعاوني

 .تقبل وجيات الشطخ السختمفة 
 .تحدغ السيارات المغػية والقجرة عمي التعبيخ 
  ًحسل السدؤولية، ق، تتعاونية مثل اتخاذ القخار احتخام الحات، العسل بخوح الفخي اتعمع قيس

 التدام الجور.
 .يديج مغ استقبللية الصبلب عغ السعمع ومغ مداىساتيع الرفية 
 

 دور السعمم في التعمم التعاوني
ىشاك مجسػعة مغ األدوار والسيام السحجدة لمسعمع خبلل تشفيح التعمع التعاوني داخل    

 شيا ما يمي:الفرل بأنساشو السختمفة قبل عسمية التجريذ وأثشائيا وبعجىا م
 .اإجخائيً  العبلقة بالسادة التعميسية تحجيجً تحجيج األىجاف التعميسية ذات ا -: قبل الدرس

       تحجيج عجد األفخاد لكل مجسػعة، وإن كان ذلظ يتػقف عمي شبيعة السجسػعة،                            -                
 والػقت الستاح والسيام السػكمة إلييا.

 تػزيع السيام والسدؤوليات عمي أفخاد كل مجسػعة. -              
 تختيب الفرل الجراسي وتشطيسو. -              
 إعجاد السػاد التعميسية البلزمة لمجرس. -              
 تحفيد الصمبة وإثارة دافعيتيع عمي العسل في السجسػعات. -   أثشاء الدرس:

 التعمع.مداعجة الصمبة عمي  -               
 تفقج فاعمية السجسػعة التعميسية. -               
   جيع السداعجة ألداء العسل، مثل اإلجابة عمي أسئمة الصمبة التجخل لتق -               

 واستفداراتيع.
 التأكج مغ تحقق الصبلب لؤلىجاف التعميسية. - : بعد الدرس

 ع بالسدتقبل.اقتخاح بعس التػجييات لتحديغ التعم -             
 تقػيع أداء الصبلب، وتقجيع تغحية راجعة عغ ىحا التقػيع. -             
 مكافأة السجسػعات التي نفحت مياميا عمي أفزل وجو. -             
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 الستعمم في التعمم التعاوني
في التعمع التعاوني يدشج لكل عزػ في السجسػعة دور محجد، ىحه األدوار تػزع ليكسل    

مغ تخك  عمي الصبلب بجاًل بتػزيع األدوار  ، ومغ األفزل أن يقػم السعمع بشفدوايا بعًز بعز
 أمثمة تمظ األدوار ما يمي:األمخ لمصبلب، ومغ 

  الكيادؼLeader.ودوره شخح السيسة وقيادة الحػار والتأكج مغ مذاركة الجسيع : 
  السدجلRecorderإليو السجسػعة  : ويقػم بتدجيل السبلحطات وتجويغ كل ما تتػصل

 مغ نتائج وندخ التقخيخ الشيائي.
  الباحثResearcher ويتمخز دوره في تجييد كل السرادر والسػاد التي تحتاج :

 إلييا السجسػعة.
  تعبيخه عغ الفكخة بػضػح وفاعمية بحيث يفيسيا االخخون بديػلة. :غ القار 
  لجيو القجرة عمي تقبل السذجع: مذاركتو لآلخخيغ في األفكار والسذاعخ عمي أن يكػن

 أفكار ومذاعخ اآلخخيغ، حل الخبلفات بيغ األفخاد.
 .السمخز: إعجاد ممحس أو تقخيخ عغ العسل السكمف بيا السجسػعة 
 

 صهر تظبيق التعمم التعاوني داخل الفرل
 عسل الظالب ( أ)

 STADفي فخق متبايشة التحريل 
، إذ يتع خبلليا تقديع الصبلب إلى فخق تعج ىحه االستخاتيجية مغ أبدط أشكال التعمع التعاوني   

)أؼ مختمفيغ في  اربعة أعزاء غيخ متجانديغ تحريميً متبايشة، بحيث يتكػن كل فخيق مغ أ
، ويكمف أعزاء كل فخيق بجراسة مػضػع معيغ، مع تػجيو شبلب كل فخيق مدتػؼ تحريمييع(

كل مشيع لآلخخ في إلى أن يتعاونػا مع بعزيع البعس في دراسة ذلظ السػضػع، ومداعجة 
تعمسيع. ويتع تقػيع تعمع كل عزػ في السجسػعة لمسػضػع السكمف بو عغ شخيق تصبيق 
اختبارات قريخة كل أسبػع مخة أو مختيغ حػل السػضػع الحؼ تع تعمسو، وترحح ىحه 

ويحدب مدتػػ تحدغ الصالب مغ خبلل حداب درجة االختبارات ويعصي درجة لكل فخد، 
في االختبارات الدابقة. وترجر نذخة كل أسبػع تعمغ عغ الفخق التي  تحدشو عغ متػسصاتو

 حرمت عمي أعمي التقجيخات والتبلميح الحيغ حققػا أكبخ تحدغ في الجرجات.
 
 Intergroup Competitionالتشافس الجساعي )بين السجسهعات((ب)

ح داخل الفرل تعتسج ىحه االستخاتيجية عمي التشافذ بيغ السجسػعات مغ خبلل تقديع التبلمي
إلى مجسػعات تعاونية حيث يتعمع أفخاد كل مجسػعة السػضػع الجراسي ثع يحجث تشافذ بيغ 
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مجسػعة وأخخػ مغ خبلل أسئمة تقجم إلى السجسػعات وت رحح إجابات كل مجسػعة وت عصي 
الجرجة بشاًء عمي اسيامات كل عزػ في الجساعة بحيث تعتبخ الجساعة الفائدة ىي 

 لجرجات مغ بيغ السجسػعات.الحاصمة عمي ا
 

 Jigasw)ج( التكامل التعاوني لمسعمهمات السجزأة 
سج ىحه االستخاتيجية عمي تجدؼء السػضػع الػاحج إلى مػضػعات وميام فخعية تقجم تعت   

إلى كل عزػ مغ أعزاء السجسػعة الػاحجة وتقػم ميسة السعمع اإلشخاف عمى السجسػعات، 
عمػمات السجدأة مغ خبلل أسمػب تعمع جسعي يصمب مغ كل إضافة إلى تسيدىا بتكامل الس

متعمع تعمع جدء معيغ مغ السػضػع السخاد دراستو في السػقف التعميسي ثع يعمع كل شالب ما 
سػعة فخعية . وعقب إنجاز كل مجصبلبوىشا يحجث االعتساد بيغ ال تعمسو لدمبلئو بعج ذلظ

لسيسات الستذابية عمي مدتػؼ الفرل إلى مجسػعتو مسغ أخحوا ا شالبلسيستيا يعػد كل 
حيث يشاقر زمبلئو األصمييغ في السيسة التي تعمسيا واتقشيا، األصمية قبل إنجاز السيسة، 

 ويعمسيع إياىا، وىػ في نفذ الػقت يتعمع مغ كل فخد في السجسػعة السيسة التي انجدىا.
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 التعميسية التاستراتيجية حل السذك -اخامدً 

 
 

ي األنذصة أحج االستخاتيجيات األساسية ف التعميسية تسثل عسميات وأنذصة حل السذكبلت   
، لبشاء معارف واكتداب مفاليع ججيجة وتتزسغ حل السذكبلت صالبوالستسخكدة حػل ال

مخبظ،  ت عخف السذكمة بأنيا: سؤال محيخ أو مػقف ة.كاستخاتيجية تجريذ عسميات وأنذصة متعجد
ال يسكغ إجابتو أو حمو عغ شخيق السعمػمات والسيارات الجاىدة لجػ الذخز الحؼ يػاجو ىحا 

 الدؤال أو السػقف.
 

 : التعميسية تعريف استراتيجية حل السذكالت
نذاط تعميسي يػاجو فيو الصالب مذكمة )مدألة أو سؤال( فيدعي إلى إيجاد حمػل ليا ىي    

. تساثل خصػات الصخيقة في البحث والتفكيخ، ويرل وعميو أن يقػم بخصػات مختبة في ندق.
 مشيا إلى تعسيع أو مبجأ يعتبخ حبًل ليا. 

ويسكغ تػضيح مفيػم السذكمة مغ خبلل وصف السػقف الحؼ يسخ بو الذخز، فالفخد يكػن    
في مذكمة إذا كان لجيو ىجف يخيج الػصػل إليو وفي استصاعتو ذلظ ولجيو مغ الجوافع ما يسكشو 

بحث الػاعي لمػصػل إلى ذلظ اليجف واالستسخار فيو، ولكغ تػجج ولػ برفة مؤقتة بعس مغ ال
 العػائق التي تسشعو مغ الػصػل إفى ىجفو بدخعة، مسا يتصمب مشو أن يتغمب عمي ىحه العػائق.
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تتكهن الستراتيجية العامة لحل السذكالت من أربع مراحل أو خظهات رئيدة، يسكن إيجازها    
 ي:في ما يم

 
 السرحمة األولي: فهم السذكمة

السذكمة يعج الخصػة األولى في عسمية حميا، إذ أنو مغ الخصأ اإلجابة عمي سؤال ال فيع    
تفيسو، ففيع السذكمة ووضػحيا شخط ضخورؼ قبل التفكيخ في حميا، ويسكغ لمسعمع التأكج مغ 

خبلليا التأكج مغ فيسيع  لمسذكمة مغ خبلل تػجيو عجد مغ األسئمة ليع، يتع مغفيع الصبلب 
 السذكمة وإدراكيا، ويتحقق ذلظ مغ خبلل التأكج مغ قجرة الصالب عمي الكيام بسا يمي:

 قخاءة السذكمة. .1
 إعادة صياغة السذكمة بمغة الصالب الخاصة. .2
 رسع شكل لمسذكمة التي تتصمب رسسا، وتػضيح السعصيات والسصمػب عميو. .3
 لحل السذكمة.تحجيج مجؼ كفاية السعمػمات السعصاة  .4

 السرحمة الثانية: وضع خظة لحل السذكمة )ابتكار خظة الحل(
السخحمة أىع مخاحل حل السذكمة، فالجدء الخئيذ في حل السذكمة ىػ الػصػل إلى تعج ىحه    

فكخة أو خصة الحل ويسكغ أن يدبق الػصػل إلى فكخة الحل بعس السحاوالت الفاشل، وتعج 
، ولحلظ يشبغي لمسعمع أن يداعجه ليتػصل إلى لسخاحل عمى الصالبمخحمة ابتكار الخصة أصعب ا

فكخة الحل بشفدو دون إقحام أو فخض خصة ال يفيسيا وال يجرك سبب اختيارىا، ومغ األسئمة التي 
 يسكغ أن يػجييا السعمع لمصالب في ىحه السخحمة لسداعجتو عمي ابتكار الخصة ما يمي:

 ة مغ قبل؟ىل رأيت مذكمة مساثمة ليحه السذكم 
  ىل تعخف مذكمة ذات صمة أو عبلقة بالسذكمة الحالية؟ 
 ىل يسكغ تبديط ىحه السذكمة؟ 
  ًبعس الذخوط وحقق الذخوط األخخػ. اأىسل مؤقت 

 السرحمة الثالثة: تشفيذ الخظة
بعج أن أدرك الصالب فكخة الحل ورسع الخصة، يكػن قج قصع شػشًا كبيخًا في شخيق حل    

الخصة يعتبخ مغ االمػر الديمة عمي الصالب، وخاصة عشجما يكػن قج  السذكمة في تشفيح
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ال نديان تػصل إلى فكخة الحل بشفدو أو قام بجور فعال في وضع الخصة، بيشسا يكػن احتس
، إذا كانت قج فخضت عميو مغ السعمع. وما يقػم بو الصالب في ىحه االصالب لخصة الحل كبيخً 

واضحة، ولكغ يجب أن يتأكج مغ أن كل خصػة يقػم ميات السخحمة عبارة عغ عسميات وخػارز 
 بيا صحيحة، ويسكغ تبخيخىا أو إثبات صحتيا، وأن الحدابات والعسميات سميسة.

 
 السرحمة الرابعة: مراجعة الحل)التحقق من صحة الحل(

ييسل كثيخ مغ الصبلب حتي الجيجيغ ىحه السخحمة، ألنيع يعتقجون أن حل السذكمة يشتيي    
د الػصػل إلى الحل، وىحا يفقج الصبلب جػانب ميسة وأكثخ فائجة في حل السذكمة، ولحلظ بسجخ 

فإنو يشبغي لمسعمع تذجيع الصبلب عمي إعادة الشطخ في الشتيجة التي تػصمػا إلييا وفحريا، 
وتدداد قجرتيع عمي  احلظ تدداد معمػمات الصبلب تخكيدً والتسعغ في الخصػات التي أدت إلييا، وب

أن يصخحيا السعمع عمى الصالب في ىحه السخحمة ما لسذكبلت، ومغ االسئمة التي يسكغ حل ا
 يمي:
 ىل يسكغ أن تتحقق مغ صحة الشتيجة ؟ 
 ىل الحل يحقق شخوط السذكمة؟ 
  ىل يسكغ حل السذكمة بصخقة أخخػ(؟.ىل يسكغ الػصػل لمشتيجة بصخيقة أخخؼ( 
  في حل مذكبلت أخخػ؟ ىل يسكغ استخجام ىحه الصخيقة أو االستخاتيجية 
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 استراتيجية لعب األدوار -اسادسً 

 
 

ع خبلل تعتبخ استخاتيجية لعب األدوار إحجؼ استخاتيجيات التعمع الشذط، وىي أسمػب لمتعمي   
، ويقػم السذتخكػن خبلل ىحه االستخاتيجية بتسثيل األدوار التي امػقف مرصشع ومخصط لو سمفً 

بذكل تمقائي، ويشجمجػن خبلل تسثيميع حتي يبجو السػقف التعميسي كأنو حكيقة، يكمفػن بيا 
بغخض إكدابيع ميارات معخفية، في فرل آمغ وبيئة يطيخ فييا الصبلب التعاون والتدامح 

 بعزيع البعس.
يصػر الصبلب قجراتيع في التعبيخ الحاتي والتفاعل االجتساعي مع  اأيًز وفي ىحه االستخاتيجية    
خخيغ، ما يدسح بتصػيخ شخرياتيع السختمفة، وتتع ىحه السسارسة في مكان وزمان محجديغ، اآل

 حدب مجسػعة مغ القػاعج السعخوفة.
دوار بأنيا تدسح لمصبلب التعبيخ عغ ذواتيع وانفعاالتيع بحخية، تستاز استخاتيجية لعب األ   

 إضافة إلى مجسػعة أخخػ مغ السسيدات مشيا:
 بلب، وزيادة اىتساميع  بسػضػع الجرس نتيجة تقسريع وانجماجيع في إثارة دافعية الص

 أدوارىع التسثيمية.
  يكتدب الصبلب خبلل ىحه االستخاتيجية قيسًا واتجاىات ججيجة، كسا تسكشيع مغ تعجيل

 سمػكيع.
 .ت زفي عمي السػقف التعميسي جػ مغ السخح والصسأنيشة والحيػية 
 بلب ذوؼ القجرات اإلبجاعية، وتحجيج ميػليع.تداعج في الكذف عغ السػاىب ، والص 
 .تديج مغ التفاعل االجتساعي بيغ الصبلب، واحتخام أفكار بعزيع البعس 
 .تديع في تخمز الصبلب مغ مذكبلتيع الشفدية 
 .تديع في تصػيخ السشيج والسقخر الجراسي 
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 أنهاع استراتيجية لعب األدوار
استخاتيجية لعب األدوار، حدب وجػد نز أو  أنػاع مختمفة مغ لعب األدوار داخل تػجج   

 عجمو، وىحه األنػاع ىي:
 لعب األدوار السقيج: وفيو يتقيج الصبلب بالشز أو الحػار مػضػع الجرس. .1
 لعب األدوار في نز غيخ حػارؼ: ويكػن عشجما يسثل الصبلب قرة أو مػضػع ما. .2
خاص خبلل مػقف يتع رسع كل بأسمػبو ال ر الحخ: وفيو يعبخ الصبلب تسثيبًل لعب األدوا .3

 خصػشو العخيزة لو.
 يتم تشفيذ استراتيجية لعب األدوار من خالل حزمة من الجراءات مشها:

 معخفة وتحجيج سبب المجػء الستخجام استخاتيجية لعب األداور. -1
 فيع وتحجيج اليجف مغ استخجام استخاتيجية لعب األدوار.  -2
 تحجيج السيسات السصمػبة تشفيحىا. -3
 يسكغ الصبلب مغ قخاءة أدوارىع التسثيمية. تػفيخ زمغ -4
 قخاءة التعميسات، وتحجيج االنذصة التي يسكغ مسارستيا في البيت. -5
 وبعج كل ىحه اإلجخاءات، يتع أخيخًا تشفيح األنذصة السصمػبة. -6

 
 خظهات لعب الدور

 نذاط لعب الجور مغ عجة خصػات وىي: يتكػن 
 تييأة الصبلب الستخاتيجية لعب األدوار. .1
 تيار السذاركيغ مغ الصبلب.اخ .2
 اعجاد وتييئة السدخح أو السكان لمسػقف التسثيمي. .3
 تييئة الصبلب السذاىجيغ. .4
 تسثيل وآداء مجسػعة الصبلب. .5
 إجخاء مشاقذة وتقػيع لمشذاط. .6
 التسثيل مخة أخخػ. .7
 إجخاء مشاقذػ وتقػيع لمشذاط مخة أخخػ. .8

 كػن محجدة بيجف.وتقجر اإلشارة إلى أن كل خصػة مغ خصػات لعب الجور ت
 

 في السهقف التعميسي خظهات تظبيق استراتيجية لعب األدوار
كمسا أمكغ بػاقع  اتبصً استخاتيجية لعب األدوار، ومخ ختيار مػضػع يرمح لتصبيق ا .1

 الصبلب.
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 مذاركة الصبلب في تشفيح استخاتيجية لعب األدوار تصػعية، وليدت إجبارية. .2
 خية.في جػ تدػده الحع ءىيبجؼ الصبلب آرا .3
 االلتدام بالقزية التي يصخحيا السػضػع أو الجرس. .4
 شسػلية تسثيل السػضػع أو الجرس، وعجم االنتقاء بتسثيل جانب وإغفال اآلخخ. .5
 تػفيخ بيئة تدسح بتعجد وجيات الشطخ وتبايشاتيا. .6
 عقج جمدة تقػيع لمشتائج. .7

ل مدبق ما ىػ استخجامو ألسمػب تسثيل األدوار مخاعاة أن يحجد بذك جالسعمع عش ىوعم
اليجف الحؼ يخيج الػصػل إليو مغ خبلل ىحا األسمػب؟ وما ىػ السػضػع أو القزية التي يخغب 

السعمع أن يعخف ماذا يخيج مغ الصبلب السذاركيغ في  ىيد والتأكيج عمييا، كسا يشبغي عمفي التخك
، أم البحث عغ حمػل الشذاط، بعج االنتياء مغ آدائيع التسثيمي، ىل يػد اإلجابة عغ أسئمة معيشة

 مغ مسارسات سمبية؟. ، أم االنتباه والتححيخلقزايا معيشة
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 التعمم الذاتي -اسابعً 

 
 

لشجاح الستعمع في الحياة العسمية،  اضخوريً  ارادر متعجدة أمخً يعج اكتداب العمع والسعخفة مغ م   
ان ال بج مغ االنتقال مغ التعميع التقميجؼ الحؼ يتسحػر حػل السعمع ويخكد عمي دوره إلى لحا ك

مخحمة ججيجة تتسحػر حػل الصالب وضخورة إشخاكو في العسمية التعميسية، ومغ الصخق التي 
التي يسارس الستعمع  Self –learningتداعج في إشخاك الصالب في التعمع شخيقة التعمع الحاتي 

لشذاشات التعميسية بسفخده مغ مرادر مختمفة مغ خبلل تذخيرو لحاجاتو التعميسية فييا ا
وصياغة أىجافو وقجرتو عمي تحجيج وسائل التعمع، التي تداعجه في تحقيق أىجافو وذلظ لتشسية 

ومياراتو في التعمع، إذ يشبغي تذجيع الصبلب عمي التعمع بذكل مدتقل عغ الػالجيغ قجراتو 
 والسعمسيغ.

في  محػر العسمية التعميسية ومدتقبًل  التعمع الحاتي أحج أشكال التعميع ويكػن فيو الصالبويعج    
مغ تحجيج أىجافو واختيار الػسائل التي تداعجه عمي تحقيق األىجاف ونيايًة بتقييع  ابتجاءً تعمسو، 

مع القائسة عمي حل نفدو بػسائل التقييع السشاسبة، كسا يسكغ اعتبار التعمع الحاتي أحج أشكال التع
السذكبلت، فعشج محاولة الصالب الػصػل إلى تحقيق أىجافو فإنو يحتاج إلى مسارسة ميارات حل 
السذكبلت كالبحث عغ الػسائل والسرادر السشاسبة لمتعمع ووسائل التقييع السشاسبة. وخبلل التعمع 

صػرات باستسخار ومغ الحاتي السباشخ يتعمع الصالب ميارات ججيجة، كسا يدتصيع متابعة الت
 ومن أهم مرادر التعمم الذاتي التي يتم تهفيرها لمظالب: مرادر مختمفة،

السػاقع التعميسية عبخ اإلنتخنت، والبخامج التعميسية عبخ الكسبيػتخ، وترسيع كتب يسكغ لمصالب 
ره حػل دراستيا ذاتيًا، وغيخىا مغ السرادر التي تع إعجادىا بدبب أىسية التعمع الحاتي وانتذا

 العالع.
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 اضراتحتأثير التعمم الذاتي مقابل التعمم بالس
متعجدة الستخجام مرادر التعمع السختمفة بسا يتشاسب مع  ايح التعمع الحاتي لمصالب فخًص يت   

مياراتو وأىجافو التي يخيج إنجازىا بشفدو دون إشخاف مغ السعمع، إذ أن الصالب يدتصيع الجراسة 
ىحه االستخاتيجية مغ محفدات لمتعمع مثل الخسػم البيانية والخسػم بسفخده بدبب ما تػفخه 

التػضيحية، والرػر الػاقعية، ومسارسة األنذصة التي تداعج عمى الػصػل إلى السعمػمة بذكل 
واضح ودقيق، إضافة إلى قجرة الصالب عمي تػضيف السعمػمات والخبخات في الحياة العسمية 

عمع إدراك فعالية ىحه االستخاتيجية، واالعتساد عمي اتعمع الحاتي والتعميسيةن لحا يشبغي عمي الس
 كػسيمة تكسيمية لمعسمية التعميسية في إعصاء السحتػؼ التعميسي داخل الغخفة الرفية.

 
  بعض استراتيجيات التعمم الذاتي

اعات الكثيخ مغ السعمسيغ والستعمسيغ أن التحريل األكاديسي العالي يشتج عغ زيادة الد يعتقج
الجراسية إال أنو وفي الحكيقة يعتسج بذكل أساسي عمي اتباع مجسػعة مغ االستخاتيجيات لديادة 

 ، ومغ تمظ االستخاتيجيات:فاعمية التعمع
سج عمي تعديد التعمع باالختبار أو استخجاع السعمػمات، فقج تكػن تعت :التعمم السعزز بالختبار

، ويتع فييا تشذيط السعخفة وتفريبًل  اابً أكثخ إسياختبارات تحخيخية وتكػن فييا اإلجابات 
 واستخجاع السعمػمات لمسحتػػ التعميسي.

إثارة األسئمة حػل السحتػػ التعميسي لتحفيد  تعتسج عمي الصالب في التفدير الذاتي التفريمي:
الداكخة والتحكخ، والتي بجورىا تحفد استخجاع السعمػمات، مسا يداعج عمي فيع السادة بذكل 

 فزل واستخجام السعخفة في حل السذكبلت.أ
تدتخجم لزسان تحكخ السعمػمات في السحتػػ التعميسي لفتخة شػيمة، ويكػن  السسارسة السهزعة:

ذلظ بتجدءة السحتػػ الجراسي وتػزيع الجيج ودراستو عمي جمدات مختمفة، مسا يذكل القجرة عمي 
ي شرح عشج دراسة السادة لبلمتحان بتقديسيا  استخجاع السعمػمات لفتخة شػيمة، فعمي سبيل السثال

 إلى أجداء لجراستيا عمي فتخة زمشية شػيمة وليذ بالتكخار لداعات شػيمة قبل االمتحان.
عمي دراسة مػاضيع مختمفة أو مػاد متعجدة في الػقت ذاتو بجال مغ  تعتسج السسارسة الستداخمة:

قال لجراسة السػاد األخخػ، وتعتبخ ىحه الصخيقة قبل االنت انفذ السادة والتخكيد عمييا جيجً  دراسة
أكثخ فاعمية في تشسية ميارات العقل عمي حل السذكبلت والترشيف، والقجرة عمي نقل السعمػمات 

 التي تع اكتدابيا، واالحتفاظ بيا لسجة شػيمة.
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 التقهيم ةاستراتيجي -اثامشً           

 
 

التقػيع عشرخ ميع مغ عشاصخ السشيج، يتبلءم مع العسمية التخبػية مشح بجء التخصيط 
لتعمع أؼ مقخر دراسي، وإجادتو دليل عمي رقي الشسػ السيشي لمسجرس، وييجف التقػيع في ميجان 
التبية والتعميع إلى تقخيخ ما تحقق مغ األىجاف التخبػية السخصصة بعج مخور الصالب في الخبخات 

األنذصة التعميسية ولسا كانت األىجاف التعميسية تخمي إلى احجاث تغيخات مخغػب فييا في و 
، فإن التقػيع األنساط الدمػكية لمصمبة )السجال السعخفي، السجال السيارؼ، والسجال الػججاني(

 التي تحجث بيا فعبًل ىحه التغيخات في سمػكيع.ييجف إلى تحجيج الجرجة 
 

مية التقػيع بجسع معمػمات حػل مػضػع ما وتشتيي باتخاذ قخار حػل ىحا وعادة ما تبجأ عس   
 السػضػع، ويحجد التقػيع بػجو عام مجؼ القخب أو البعج في عغ ىحه األىجاف. 

 
يعج التقػيع ىػ الػسيمة التي يسكغ مغ خبلليا الحكع عمى مجؼ تحقق األىجاف التعميسية كسا    

ة والزعف لجػ الصبلب والكذف عغ ميػل وقجرات تداعج السعمع في تحجيج نػاحي القػ 
واستعجادات ىؤالء الصبلب، فالتقػيع عسمية إصجار حكع عمي فاعمية الخبخات التعميسية في ضػء 

 األىجاف التعميسية السحجدة.
والتقػيع التكػيشي، والتقػيع الذامل أو لمتقػيع ثبلثة أنػاع: التقػيع التذخيري،  :أنهاع التقهيم

 وفيسا يمي تػضيح ليحه األنػاع: التجسيعي،
 ويتع قبل البجء في التجريذ بيجف: :أوًل: التقهيم التذخيري )القبمي(

 معخفة ما لجػ الصبلب مغ معمػمات عغ السػضػع قبل تجريدو. -
 الكذف عغ تسكغ الصبلب مغ معمػمات وميارات أساسية لتعمع الجرس الججيج. -
 في التعمع. معخفة ميػل الصبلب واىتساماتيع وأساليبيع -
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والصالب بتغحية راجعة  يتع مغ خبلل التجريذ، حيث يدود كل مغ السعمع : التقهيم التكهيشي:ثانياً 
 حػل أخصاء الصبلب وصعػبات التعمع لجييع، ومجػ تحقيق األىجاف التعميسية.

لتجريذ ويدسى بالتقػيع الشيائي، وىػ يحجث بعج االنتياء مغ ا ثالثُا: التقهيم الذامل )التجسيعي(:
مقخر دراسي أو فرل دراسي أو وحجة دراسية، وييجف إلى معخفة مدتػػ تحريل الصبلب 

 الشيائي بعج التعمع، ويدودنا التقػيع التجسيعي بأساس لػضع الجرجات أو التقجيخات بصخيقة عادلة.
 

التعميسية مجال مغ السجاالت  لؤلىجاف التعميسية، فمكل المتقػيع عجة أساليب وفقً  :أساليب التقهيم
 .نػاع االختبارات السختمفةأساليب مغ خبلل عمى ىحه األ ونتعخف ,أدوات لتقػيسو

 أنهاع الختبارات:
 أول: الختبارات الذفهية 

يدتخجم السعمع االختبارات الذفيية في قياس تعمع الصبلب أثشاء الجروس عغ شخيق تقجيع 
أسئمة مباشخة، أو باستخجام البصاقات لتشسية القجرة المغػية لجػ الصبلب، والثقة بالشفذ وسخعة 

ع، ويفيج االختبار الذفيي خاصة بعج إعصاء الصبلب اختبارًا تحخيخيًا أو اختبار التفكيخ لجػ الستعم
 ميارات حيث يتع مشاقذتيع في اجاباتيع ويجج الصبلب فخصة التعبيخ عغ آرائيع.

 : الختبارات التحريريةثانيا
 تتزسن هذه الختبارات نهعين من األسئمة: مقالية ومهضهعية نهجزها فيسا يمي:

 :لسقاليةاألسئمة ا -1
اإلجابة عغ ىحه األسئمة كتابة عجة سصػر حػل السػضػعات التي تتشاوليا األسئمة،  وتتصمب

وتشقدع ىحه األسئمة  وىي تدتخجم بكفاءة في قياس مدتػيات متشػعة في السجال السعخفي،
 إلى:

 أسئمة السقال القرير: - أ
 خة صغيخة.يعصي الصالب إجابات دقيقة ومخترخة قج تكػن عبارة أو جسمة أو فق -
 لخز. -عخف  -تبجأ ىحه األسئمة بفعل أمخ مثل: قارن  -
 أسئمة السقال الظهيل: - ب
 يعصي الصالب إجابات تتكػن مغ عجة جسل أو عجة فقخات. -
 تكيذ قجرة الصالب عمي التعاون مع السدتػيات العميا في التفكيخ. -
 اشخح كيف. -حمل –تبجأ األسئمة بفعل أمخ مثل : ناقر  -
 السفتهح: اختبار الكتاب -ج
 يدتعيغ الستعمع بسا يذاء مغ كتب ومحكخات وججاول أثشاء االختبار. -
 يكيذ االختبار القجرة عمي استخبلص الحقائق وتصبيقيا في حل مذكبلت معيشة بالحياة. -
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 أمثمة:
 ماذا يحجث لػ........... -

 الختبارات خارج حجرة الدراسة:  -د
 ج قاعة الجرس.يعج الستعمع اإلجابة عغ أسئمة االختبار خار  -
 قج يدتعيغ السعمع بسا يذاء مغ كتب ومخاجع في حجود عجد معيغ مغ الداعات. -
 األسئمة السهضهعية: -2

بديػلة ترحيحيا، وعجم تأثخىا بحاتية السرحح، وتشقدع األسئمة تتسيد األسئمة السػضػعية 
 السػضػعية إلى األنػاع التالية:

 أسئمة الرهاب والخظأ: - أ
حه االسئمة تحجيج ما إذا كانت العبارة صحيحة أم خاشئة، مع يصمب مغ الستعمع في ى -

 ترحيح الخصأ إن وجج.
 يتزسغ الدؤال فكخة واحجة. -
 تكيذ ىحه األسئمة السدتػيات الجنيا في التفكيخ. -
 لتجشب عسمية التخسيغ في اإلجابة يصمب مغ الستعمع تعميل إجابتو أو ترحيح الخصأ. -
 أسئمة التكسيل:  - ب
ي ىحه االسئمة إكسال الشقز في العبارة السعصاة بػضع كمسة أو يصمب مغ الستعمع ف -

كمسات محجدة في السداحة الخالية السخررة لحلظ ويفزل أن تكػن قخب نياية العبارة 
 وليذ في أوليا.

ىحا الشػع مغ األسئمة يكيذ مدتػػ التحكخ فقط، ولمتغمب عمي ذلظ يفزل كتابة العبارة  -
 خًا لتفكيخ الستعمسيغ.بصخيقة تجعل الجدء الشاقز مثي

 أسئمة الترتيب: -ج
تتصمب ىحه األسئمة أن يختب الستعمع مجسػعة مغ العبارات أو الكمسات وفقًا لمحجع أو  -

 الشػع أو األىسية أو أؼ أساس آخخ.
 يتع تحجيج أساس التختيب في مقجمة الدؤال. -
 أسئمة الرهر والرسهمات:  -د
األشكال التػضيحية أو تكسيل أجداء الخسع،  يصمب مغ الستعمع في ىحه الحالة رسع بعس -

 أو إعصاء بيانات عغ الخسع.
 يصمب مغ الستعمع معمػمات إضافية عغ البيانات مثل وضيفتيا أو أىسيتيا. -
 أسئمة الختيار من متعدد: -هـ
 تتصمب ىحه األسئمة أن يختار الستعمع اإلجابة الرحيحة مغ بيغ عجة إجابات. -
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 ت عجيجة لمتفكيخ.تكيذ ىحه األسئمة مدتػيا -
 أسئمة السقابمة أو السزاوجة: -و
يتكػن الدؤال مغ قائستيغ مغ الكمسات أو العبارات، تسثل إحجاىسا السثيخ)عسػد أ(،  -

 وتسثل األخخػ االستجابة )عسػد ب(.
في يصمب مغ الستعمع أن يقابل بيغ كل مثيخ في القائسة األولي واالستجابة التي تشاسبو  -

 القائسة الثانية.
 يجب أن يكػن عجد االستجابات أكبخ مغ عجد السثيخات. -
 يكيذ ىحا الشػع مغ األسئمة السدتػيات السشخفزة مغ التفكيخ. -
 يسكغ رفع مدتػػ ىحه األسئمة بإضافة عسػد ثالث. -
 

 :مهاصفات الختبار الجيد
 لبلختبار الجيج بعس السػاصفات نػجدىا فيسا يمي :

 ار صادقًا يكيذ بالفعل ما يفتخض أن يكيدو.الرجق: بسعشي أن يكػن محتػػ االختب-
 الثبات: يعشي احتفاظ نتائج االختبار بثباتيا في حالة إعادة تصبيق االختبار مخة أخخػ.-
السػضػعية: أؼ يكػن الترحيح في ضػء محكات خارجية، وإذا أعصي االختبار ألؼ مرحح -

 فإنو يحرل عمي نفذ الجرجة.
ختبار عمي التسييد بيغ الصبلب وترشيفيع وفقًا لقجراتيع، وىحا القجرة عمي التسييد: أؼ قجرة اال-

 يعشي مخاعاة درجة الديػلة والرعػبة.
 مشاسبة حجع االختبار مع الدمغ السحجد لئلجابة.-
 وضػح الرياغة المغػية وتحجيج التعميسات السراحبة ألسئمة االختبار.-
 أو الجرس.كل سؤال يجور حػل فكخة واحجة بسا يتفق مع أىجاف الػحجة -
 تحجيج زمغ االختبار لمستعمع.-
 إلجابة.عجم ايحاء األسئمة با-
 إعجاد نسػذج لئلجابة أثشاء إعجاد االختبار متزسشًا تػزيع الجرجات لمتخمز مغ ذاتية السرحح.-
 ارتباط االختبار باألىجاف الدمػكية لمػحجة أو الجرس.-

 ترسيم الختبار التحريمي:
 بعجة خصػات نػجدىا فيسا يمي:يسخ بشاء االختبار التحريمي 

 تحميل محتػػ السادة الجراسية أو الػحجة الجراسية السخاد عسل اختبار فييا:-
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يتع تحميل محتػػ السادة الجراسية أو الػحجة الجراسية السخاد إجخاء اختبار تحريمي ليا إلى 
والسيارات  جػانب التعمع األساسية )تحميل السحتػؼ( حيث يتع تحجيج السفاليع والتعسيسات

 التي تتزسشيا الػحجة الجراسية.
الػزن الشدبي لؤلىجاف  تحجيج األىجاف التعميسية بيحه السادة أو ىحه الػحجة )أؼ تحجيج-

لبشاء اختبار تحريمي جيج يشبغي مخاعاة األىجاف التعميسية الستزسشة في السادة  التعميسية(:
شدبي لؤلىجاف التعميسية لكل درس أو لكل الجراسية أو الػحجة الجراسية، ويتع تحجيج الػزن ال

 مػضػع.
، ااف التعميسية كشػاتج تعمع أفكيً ىػ ججول ثشائي البعج يخبط بيغ األىجو  :بشاء ججول السػاصفات-

 ، وييجف ججول السػاصفات إلى: اػػ الجراسي الحؼ تع تجرسيو رأسيً ومػضػعات السحت
 الختبار حدب األىجاف التعميسية.ترشيف كل مفخدة )سؤال( مغ مفخدات ا -
لؤلىجاف  ار لمحرػل عمي اختبار متػازن وفقً معخفة عجد مفخدات )أسئمة( االختبا -

 التعميسية.
 ثالثًا: تقهيم الشسه السهاري 

 تقػيع السيارات اليجوية: وتتع بصخيقتيغ ىسا: الصخيقة التحميمية، والصخيقة التخكيبية.
 الظريقة التحميمية: - أ

 اية أو اآلداءات الدمػكية، وعسػمً ميل السيارة السخكبة إلى عجد مغ السيارات الفخعوفييا يتع تح
 يتصمب استخجام تمظ الصخيقة الكيام باالجخاءات التالية:

 تحجيج السيارات العسمية اليجوية السخاد مبلحطتيا، والتي يجب أن يقػم بيا كل شالب. -
 .تحميل كل ميارة إلى مجسػعة مغ السيارات الدمػكية -
 صياغة الخصػات في عبارات ترف أفعال الصالب في كل خصػة. -
 وضع ىحه العبارات في قائسة. -
تخريز مكان أمام كل عبارة يزع فييا السعمع أو القائع بالسبلحطة رأيو في قيام  -

الصبلب بيحا اآلداء أو الفعل مغ عجمو، وقج يكتفي أحيانًا بػضع إشارة تجل عمي حجوث 
 ، أو تحجد درجة ألداء كل خصػة.( مثبًل )أو عجم حجوثو  (الفعل)

 الظريقة التركيبية:  - ب
وفييا تقػم السيارة عمي أساس قياس قجرة الصالب عمي الجسع بيغ السيارات الفخعية لتمظ السيارة 

 ألداء السيارة الكمية بذكل متقغ.
 
 

 


