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-جميُع حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية
 .اليمن

يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو ُتعيد نشر هذه 
-الصندوق االجتماعي للتنمية"المواد شرط أْن تذُكَر اسَم 

 .مصدرًا لها" اليمن
إال في الحاالت التي  ال ُيسمح بالنشر لألغراض التجارية

وبإذٍن خطيٍّ  االجتماعي التنمية،الصندوق  يوافق عليها
 .ُمَعمٍَّد منه

ال ُيسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى، 
ويجوز نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ِذْكِر 

مصدرًا للمادة  "اليمن-الصندوق االجتماعي للتنمية"اسِم 
 .المنشورة أو الُمترَجَمة أو الُمقَتَبَسة

ندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه للتواُصل مع الص
  yemen.org-info@sfd: المادة، يمكنكم التواصل على

 

mailto:sfd@sfd-yemen.org
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  ةـــمقدم
  

طاً ، ونـرى أن تواجـد        نش علُّمتلك هي الكلمة المفتاح حتى يمكننا القول أن الت        ... متعة التعلُّم   

الدارسات في مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتاة هو ميزة أخرى تخرجهن مـن تـصورهن               

المدرسة ، فهن يحضرن بمحض إرادتهن ، كلما أثبتنا أن الـتعلُّم            "  لفصل" عن النمط التقليدي    

 .متعة ، للتواصل معاً ومع ميسرتهن من أجل استفادة كل منهن 
  

 إصـداره   في الصندوق االجتماعي للتنمية إلـى      هذا الكتيب والذي سعت وحدة التعليم        ويبغي

لمعاونة ومساندة الميسرات في مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتاة في تيسير أعمـال اليـوم               

والتعامل مع الدارسات وإكسابهن المعارف والمهارات الالزمة طبقاً لما يحتويه الـدليل مـن              

  . الحقاً موضوعات سترد
  

  :األهداف العامة للدليل 

التربوية الالزمة للعمل مـع     / أن تكتسب الميسرة المعارف والمهارات الفنية        .١

  الدارسات في مراكز تنمية المهارات الحياتية

ق الميسرة استراتيجيات التعلم النشط فـي مراكـز تنميـة المهـارات       طبأن تُ  .٢

  الحياتية للفتاة

 صعوبات تعلم القراءة والكتابة عنـد الدارسـات         أن تتمكن الميسرة من تحديد     .٣

  تصميم البرامج العالجية الالزمةومن ثم 
  

ن هذا الدليل مكمل لألدلة السابقة والتي أصدرتها وحدة التعليم للتعامل مـع              إ ....أختي الميسرة   

ـ  "تي نأمل أن تمارس فيها الدارسة       الفتيات في مراكز تنمية المهارات الحياتية ، وال        " متعلُّمتعة ال

واالكتشاف ، وشغف البحث عن المعارف وأن تتواصل مع زميلتها من أجل غـد أفـضل لهـم         

  .ولمجتمعهن الصغير ولوطنهن األكبر وألسرهن 
  

  واهللا الموفق ،،،
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١  

  

  
  

 التـعلُّم النشـط
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٢  

ن يمر األطفال والفتيات والفتيان كالكبار تماماً بأنجح وأمتع الخبرات التعلُّمية ، حين يكو            

النشاط مصاحباً للمعلومات والمفاهيم التي يتعلمونها بدالً من تلقي المعلومات جـاهزة يلقيهـا              

فالسؤال والتجريب والمحاولة والخطأ والدهشة والكد والتعب في تحـصيل          . عليهم من يعلمهم    

 المعلومة والفرح الذي يغمرنا عندما نجد ما نبحث عنه ، كلها أشياء تجعل من الـتعلُّم شـيئاً                 

  .ممتعاً 

 فإن كل ما يقوم به األطفال في سنوات عمرهم  األولى فيـه تعلُّـم دون                 وفي الحقيقة ،  

تدخُّل كبير من الكبار ، فمن محاولة تعلُّم الرضاعة للحصول علـى الغـذاء ، إلـى محاولـة          

التعرف على العالم من خالل اليدين والشفتين للطفل الرضيع ، إلى اللعـب بالمـاء والرمـل                 

صى كمدخل رائع للتعامل مع مفاهيم علمية أساسية ، إلى لعب األطفـال والـشجار مـع                 والح

بعضهم البعض ليتعلموا مهارات التواصل والتفاوض والتعامل مع المشاعر والصراعات ، إلى            

  . من كل ما سبق يتعلم األطفال .. الجري وراء الفراشات والحشرات ومحاولة التعرف عليها 

ن مناهج التعليم الرسمي توضح هذه المعلومات       وعلي الرغم من أ   

ض عـن   إال أن حفظها ال يمكن أن يعو      . والمفاهيم وغيرها في الكتب     

التجربة الحسية المباشرة ، األمر الذي من شأنه أن ينقلنا مـن ثقافـة              

التسليم باألمور إلي ثقافة طابعها التجريب وما ينتج عنه من مفـاهيم            

ة السؤال كبداية لرحلة بحث ، ما يتعلمـه         أهمي: إيجابية كثيرة مثل    

األطفال خالل رحلة البحث من مهارات عدة ، التعلُّم مـن المحاولـة ، اختبـار الفـروض ،                   

إذن أقوى وأمتـع    ... االحتفال بالخطأ والتعلُّم منه ، الدهشة المصاحبة ألية عملية تعلُّم حقيقية            

أسـمع فأنـسي ، أرى      :  كمة الصينية تؤكد ذلك   أنواع التعلُّم هي التعلُّم من خالل الفعل ، والح        

  .فأتذكر ، أعمل فأفهم 

  إذن ماهو التعلم النشط ؟ 

أشارت نتائج األبحاث مؤخراً أن طريقة المحاضرة التقليدية التـي يقـدم فيهـا المعلِّـم                

المعارف وينصت المتعلمون خاللها إلي ما يقوله المعلم هي السائدة ، كما تبين أن هذه الطريقة                

ال تسهم في الوصول إلى تعلِّم حقيقي ، وظهرت دعوات متكررة إلي تطوير طـرق تـدريس                 
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٣  

تُشرك المتعلم في تعلُّمه ، حيث أن إنصات المتعلمين في غرفة الصف سـواء لمحاضـرة أو                 

  . لعرض بالحاسب ال يشكل بأي حال من األحوال تعلماً نشطاً 

ن في قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حـل          لكي يكون التعلم نشطاً ينبغي أن ينهمك المتعلمو       

، وبصورة أعمق فالتعلُّم النشط هو الذي يتطلـب          مشكلة تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي      

من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقـويم فيمـا يتعلـق بمـا                 

  .يتعلمونه 

  : بناء علي ما سبق فإن التعلم النشط هو

قة تدريس تُشرك المتعلمين في عمل أشياء تُحفـزهم وتـدفعهم إلـى التفكيـر فيمـا                 طري "

  . " يتعلمونه

  ...تغير دور الُمتعلِّم في التعلُّم النشط 

المتعلم مشارك نشط في العملية التعليمية ، حيث يقوم بأنشطة عدة تتصل بالمادة التي يتعلمها ،                

تراك في مناقـشات ، والبحـث ، والقـراءة          طرح األسئلة ، وفرض الفروض ، واالش      : مثل  

   .والكتابة ، والتجريب
  

  ...تغير دور الُمعلِّم في التعلُّم النشط 

في التعلُّم النشط يكون دور المعلم هو الُموجه والُمرشد والُمسهل لعملية الـتعلم ، فهـو ال                 

 يـدير الموقـف     ، لكنـه  ) كما في النمط التقليدي للتعليم      ( يسيطر على الموقف التعليمي     

التعليمي إدارة ذكية بحيث يوجه المتعلمين نحو الهدف ، ويخطط للمناقـشات الالزمـة ،               

  ..ويصمم المواقف التعليمية المشوقة والمثيرة وغيرها 

 المتعلم وواقعه واحتياجاته واهتماماته/ يرتبط التعلُّم النشط بحياة الطفل  

م وتواصله مع أقرانـه وأهلـه وأفـراد         يحدث التعلُّم النشط من خالل تفاعل المتعل       

 مجتمعه
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٤  

 يرتكز التعلُّم النشط على قدرات المتعلم وسرعة نموه وإيقاع تعلُّمه الخاصين به 

 العملية التعليمية" مركز"التعلُّم النشط يضع المتعلم حقاً في  

 بمعني أن قابلية المـتعلم للتعلـيم        ،  الذاتية من المتعلم نجاح التعلم     دراتتضمن المبا  

 تكون في أعلى درجة لها

فـي  : المتعلمـون   / يحدث التعلم النشط في جميع األماكن التي ينشط فيها األطفال            

 ل نبع الماء ، في الطبيعة عموماً، الحقل ، حو البيت ، المدرسة ، الحي

  : ويمكن توضيح الفرق بين التعليم التقليدي والتعلُّم النشط فيما يلي 
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٥  

  مقارنة بين التعليم التقليدي والتعلُّم النشط

وجه 

  المقارنة
  التعلم النشط  التعليم التقليدي

  الدارسين / غير معلنه للمتعلمين   األهداف
معلنة للدارسين ويشاركون فـي وضـعها       

  والتخطيط لها 

دور 

  المعلم
  التيسير  التلقين

  علم في التعليماتيشترك الدارسون مع الم  يصدرها المعلم بنفسه التعليمات

نظام 

  العمل
  يفرضه المعلم على التالميذ

يشرك المعلم الدارسين في اختيار نظـام       

  العمل

شخصية 

  المعلم
  الحماس ـ المرح ـ التعاون  الصرامة والحزم

  تعلمية  تعليمية  الوسائل

جلوس 

 الدارسين
  التنوع في الجلوس وحرية الحركة  مقاعد ثابتة

  يسأل غالباًالمعلم هو الذي   األسئلة
الدارسون يطرحون األسئلة على المعلـم      

  وعلى زمالئهم

  في جميع االتجاهات  في اتجاهين فقط   التواصل

سرعة 

  التعلم
  كل دارس يتعلم حسب سرعته  واحدة لكل الدارسين

  تذكر وحفظ المعلومات  النواتج

فهم وحل مشكالت ومستويات عليـا مـن        

 التفكير ، وابتكارية ، وتنميـة الجوانـب       

  المهارية والوجدانية

  التقويم
إصدار حكم بالنجاح أو الفـشل      

  وُيقارن الدارس بغيره دائماً

مساعدة الدارس على اكتشاف نواحي القوة      

  والضعف ومقارنة الدارس بنفسه
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٦  

  : من العرض السابق يمكن تحديد أسس ومبادئ التعلم النشط كما يلي

  :أسس ومبادئ التعلم النشط 

 ي اختيار نظام العمل وقواعدهفالدارسين اشتراك  )١(

 في تحديد أهدافهم التعليميةالدارسين إشراك  )٢(

 بطرح األسئلة على المعلم أو على بعضهم البعضللدارسين إتاحة الفرص  )٣(

 كثرة مصادر التعلم وتنوعها )٤(

 مراعاة حرية االختيار )٥(

 في تقويم أنفسهم وزمالئهمالدارسين إشراك  )٦(

 إتاحة التواصل في جميع االتجاهات )٧(

 وحرية حركتهمالدارسين نوع في جلوس الت )٨(

 على اإلدارة الذاتية للصف الدارسين تشجيع  )٩(

 إشاعة جو من الطمأنينة والمرح أثناء التعلم )١٠(

 مساعدة  كل دارس ليتعلم حسب سرعته )١١(

 مساعدة الدارس في فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف )١٢(

  الدارس /ق التدريس المتمركزة حول المتعلمإتباع طر )١٣(

  : التعلم النشط فوائد

  في العملالدارسين يزيد من اندماج  )١(

  على كثرة اإلنتاج وتنوعهالدارسين يحفز  )٢(

  وبعضهم البعض وبين المعلمالدارسين ينمي عالقات إيجابية طبيعية بين  )٣(

  ينمي الثقة بالنفس )٤(

  على االلتزام  بقواعد العمل التي اتفقوا عليها الدارسين يعود  )٥(

  الدارسين المرح بين يشيع جواً من المتعة وروح )٦(

  الدارسينيساعد في إيجاد تفاعل إيجابي بين  )٧(

  ينمي الرغبة في التعلم حتى درجة  اإلتقان )٨(
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٧  

  الفصل متعدد المستويات
     

مراكز تنمية المهارات الحياتية ، هي أماكن لتجمع الفتيات الالتي لم يلتحقن أصالً بالمـدارس               

 ، كذلك تستقبل هذه المدارس نساء صغيرات السن النظامية ـ أو الالتي تركنها لسبب أو آلخر 

المراكز أنها ال تتبـع     والسمة األساسية لهذه    . حديثات الزواج لم يسبق لهن االلتحاق بالمدرسة        

 دارسات   فيها ال يمكن أن يضم طوال الوقت       ألن الفصل   في المدارس النظامية ،    النظم المتبعة 

الفصل متعـدد   " تتبع ما يمكن أن نطلق عليه        إنهامن ذات المستوى الدراسي أو العمري ، لذا ف        

   "المستويات

  : هيا بنا أوالً نتعرف على ماهية الفصل متعدد المستويات 

  الفصل متعدد المستويات

  

  صفان دراسيان أو أكثر ويقوم بالتدريس لهما ميسرة واحدة

  بحيث يكون لكل صف دراسي منهجه الدراسي الخاص به

  ريس لكل صف على حده ومنعزالً عن اآلخروتقوم الميسرة بالتد

  هذا ليس فصالً متعدد المستويات

  

  صفان دراسيان أو أكثر ويقوم بالتدريس لهما ميسرة واحدة

  بحيث يكون لكل صف دراسي منهجه الدراسي الخاص به

  وتقوم الميسرة بالتدريس لكل صف على حده

  ولكن تجتمع الصفوف معاً عند أداء بعض األنشطة

  اء واأللعاب وحكاية القصصكالغن
  

  هذا ليس فصالً متعدد المستويات
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٨  

  صفان دراسيان أو أكثر ويقوم بالتدريس لهما ميسرة واحدة

  تعامل الدارسين على أنهم صف واحد

  توجد به مجموعات من الدارسين متفاوتي القدرات

ن يتفاوت التنفيذ  ومقرراً واحداً ولكلفصل كله أهدافاً وموضوعات واحدةوعند التدريس يكون ل

  تبعاً لقدرات الدارسين أو المجموعات

  

  هذا هو الفصل متعدد المستويات

  التدريس للفصل متعدد المستويات

  

يقصد به مجموعة األساليب التي تستخدمها الميسرة ليكون تدريسها أكثر فاعلية أثناء العمل مع              

التدريس أكثر فاعلية علـى     ولكي يكون   . مجموعات من دارسين متفاوتي األعمار والقدرات       

  :الميسرة أن تتقن عدة مهارات خاصة 

  

   تكوين المجموعات والتدريس لها  

   التعلّم الذاتي  

   تعلّم األقران  

   التخطيط للمناهج والمقررات  

  " الروتين "  التنظيم  

   إدارة الفصل وضبطه  

  

  

  

  

  

  



         دليل الميسرة                 وحدة التعليم/ ى باليمن الصندوق االجتماع
  

٩  

   في الفصل متعدد المستوياتةدور الميسرة والدارس

  دور الدارسة   رة دور الميس

تعطـــي بعـــض التعليمـــات  -

  والتوجيهات

تبع القواعد والتعليمات الروتينيـة     ت -

   عليهاتالتي اعتاد

  تسأل وتجيب  -  توجه األسئلة  -

تساعد الدارسة في التغلب علـى       -

  الصعوبات

طلب المساعدة من الميسرة أو من      ت -

  ا لهةزميل

  سهمينظم الدارسون أنفسهم بأنف -  تفرض جزءاً من النظام -

تضع نظاماً معينـاً يـسير عليـه         -

ــصل  ــراءات ( الف ــوانين وإج ق

  )تنظيمية 

تبـع  تشارك في وضـع النظـام و      ت -

  القواعد الروتينية المتفق عليها

  اشارك في مراجعة بعض أعمالهت -  تراجع أعمال الدارسين -

 اقدرها له ت أو   ا بنفسه ار درجاته قدتُ -  ر الدرجاتقدتُ -

   أو الميسرةا أو جماعتهةزميل
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١٠  

  طبيعة اليوم الدراسي

  بالفصل متعدد المستويات

  في مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتاة

  

تستقبل هذه المراكز الفتيات والنساء بهدف إكسابهن المهارات الحياتية األساسية ، لذلك ُسميت             

مهارات التـي تُعـد     والمهارات الحياتية األساسية هي تلك ال     . بمراكز تنمية المهارات الحياتية     

ومن المهارات  . اإلنسان عموماً والفتيات والنساء بشكل خاص ليكون فاعالً في الحياة العملية            

  : الحياتية األساسية 

  ) القراءة والكتابة ( إتقان المهارات األساسية في اللغة  .١

  إتقان المهارات األساسية في الحساب  .٢

لذات ـ قبول الذات ـ االعتناء بالـذات    معرفة ا: إتقان المهارات األساسية الشخصية  .٣

  .... وتنميتها ـ السلوكيات الصحية السليمة ـ الخ 

ر ـ قبول اآلخر ـ التعامل   معرفة اآلخ: إتقان المهارات الخاصة بالتعامل مع اآلخر  .٤

  ....تالف ـ حل الصراعات ـ التفاوض ـ الخ مع االخ

 األطفـال الـصغار وتـربيتهم ـ      التعامل مع: إتقان المهارات الالزمة لحياة األسرة  .٥

تدبير ميزانية األسرة ـ العالقة الجيدة مع الزوج ـ ترتيب المنزل ـ إعداد وجبـات     

صحية ـ المحافظة على الماء ومعالجته حتى يكون صالحاً للشرب ـ المحافظة على   

  .... صحة االسرة ـ حياكة المالبس ـ التطريز ـ الخ 

إتقـان بعـض    : للمساعدة في دعم مـوارد األسـرة        إتقان المهارات المهنية الالزمة      .٦

  المهارات اليدوية والِحرف  

  

 عن التعلـيم الموجـود حاليـاً        كثيراً فإننا نحتاج إلى نوعية تعليم تختلف        وبناء على ما سبق ،    

تعلُّم محوره المـتعلِّم ، مـرتبط بالحيـاة بمعنـى أن المهـارات        .. بمعظم المدارس النظامية    

الفتـاة ـ أسـرتها ـ     ( لمها الفتاة يمكن توظيفها فيما يجعل حيـاة النـاس   والخبرات التي تتع

تعلُّـم  ) .. وهذا سبب تسميتها بالمهارات الحياتيـة  ( أفضل وبشكل مستمر ... ) جيرانها ـ  
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١١  

تعلُّـم  .. يبتعد كثيراً عن الحفظ والتلقين ويقترب كثيراً من استخدام المهارات العليا في التفكير              

يه مسئولة عن تعلُّمها وتعلُّم زميالتها ، وتكون الميسرة واحـدة مـن ضـمن               تكون الدارسة ف  

  . تعلُّم أساسه المتعة واالكتشاف .. المسئوالت وليست المسئولة األولى واألخيرة 

  

  

ونوعية التعليم المختلفة التي تحدثنا عنها سابقاً ، تحتاج إلى طبيعة خاصـة لليـوم الدراسـي                 

ها في مدارس التعليم النظامي التي يكمن أساسها في تقسيم اليـوم            تختلف عن النظم المعمول ب    

الدراسي إلى حصص ، والحصص تتبع ما يسمى بالجدول اليومي الدراسي ، وكـل حـصة                

  .مخصصة لمادة دراسية بعينها 

  :وطبيعة اليوم الدراسي في مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتاة تتطلب 

يسرتان وليس ميسرة واحدة لألسباب التي تحدثنا       أن يعمل مع مجموعة الدارسات م      

 عنها سابقاً والخاصة أساساً بتعدد مستوى الدارسات 

وأن تكون هناك عالقة قوية بين المركز والمجتمع المحلى ، حيث نحتاج إلى نوعية               

ية وحيـاة  حتياجات الدراسات في حياتهن الشخـص تعليم ـ كما أسلفنا ـ يرد على ا  

 ع الذي يعشن فيه أسرهن وحياة المجتم

وأن يـصبح   ) الميسرة  ( وليس المعلم   ) الدارسة  ( وأن يكون التمركُز حول المتعلم       

دور المعلم ميسرا لعملية التعلم ، حيث يساهم هذا التمركُز في رفع درجة المشاركة              

لدى الدارسات ، وكذلك رفع درجة المسئولية عن الذات وعـن اآلخـر ، فتـصبح                

 : جواء التعلُّم داخل الفصل المعادلة التي تحكم أ

 أنا مسئولة عن تعلُّمي  -

 أنا مسئولة عن تعلُّم زميلتي  -

  مسئولة عن تعلُّمي زميلتي -

 كلنا مسئوالت عن تعلُّم بعضنا البعض  -

 الميسرة واحدة من ضمن المسئوالت  -
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 فإنه من األنسب أن يتبع المركز نظام الفقرات وليس نظـام الحـصص              وبناء على ما سبق ،    

عمول بها في المدرسة النظامية العادية ، وهو يتضمن طابور الصباح ـ التهيئة الـصباحية   الم

ـ        عي اـ التخطيط لألركان ـ تنفيذ األركان ـ العرض والتقييم ـ الراحـة ـ النـشاط الجم

 :  ، بمعنى أن يكون اليوم على النحو التالي  النشاط الحركي ـ لقاء الميسراتالموجه ـ

  . دقيقة ٣٠إلى ٢٠الذى يستغرق من بور الصباح يبدأ اليوم بطا .١

  . دقيقة ٢٠ إلى ١٥ ثم التهيئة الصباحية وتستغرق من .٢

  . دقيقة ١٥ إلى ١٠ ثم التخطيط للركن التعليمي ويستغرق من .٣

  . دقيقة ٣٠ثم العمل فى األركان ويستغرق  .٤

   .دقيقة ٢٠إلى  ١٥ثم العرض والتقييم ويستغرق من  .٥

  . دقائق ١٠ثم فقرة الراحة ومدتها  .٦

ثم فقرات النشاط الموجه وتخصص للمواد الدراسية وهى فقرة النـشاط الموجـه األول               .٧

 دقائق ثـم فقـرة النـشاط        ١٠ جدد نشاطك ومدتها      دقيقة ثم فقرة   ٦٠ وتستغرق حوالى 

 ثـم فقـرة     ١٠ جدد نشاطك ومدتها     دقيقة ثم فقرة   ٦٠ الموجه الثاني وتستغرق حوالي   

، ثم فقرة النشاط الحركي وتـستغرق         دقيقة ٦٠ ق حوالي النشاط الموجه الثالث وتستغر   

  . دقيقة ٣٠حوالي 

  . دقيقة ٣٠ثم فقرة لقاء الميسرات وتستغرق  .٨

   :ملحوظة هامة جداً

هناك مرونة فى المدة الزمنية المخصصة لكل فقـرة حـسب مـدة اليـوم الدراسـي                 

، مـع االلتـزام     هـذه المرونـة مطلوبـة       . لكل مركز ، وحسب عدد أيام الدراسة أسبوعياً         

بالطبع بكل الفقرات وترتيبها وتسلسلها وااللتزام بمواعيـد بـدء اليـوم الدراسـي ونهايتـه                

 .المحددة باالتفاق مع الدارسات والصندوق 
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  :وفيما يلي وصف لكل فقرة من فقرات اليوم الدراسي 
    

  :فقرة الطابور 

ى داخل الفصل لممارسـة     وفيه يتم تجمع الدارسات في مكان واسع أمام المركز ، أو حت           

  بعض األنشطة الرياضية 

   -:الهــــدف 

  على النشاط الحركي الدارساتتدريب  

  على القيادة واإلدارة الذاتيةالدارسات تدريب  

  :معايير الطابور الجيد 

  مراعاة التنوع في األنشطة بالطابور  

  في الطابور الدارسات اندماج  

عناصر بناء الشخصية وليس لهتافات وأداء      االهتمام بالتربية الرياضية كعنصر من       

 روتيني ال معنى له 

 في أداء الفقرة الدارسات إثارة نشاط وحيوية  

 بالنظام أثناء الطابور الدارسات التزام  
  

  :ةفقرة التهيئ

ويتم خاللها لقاء الدراسات مع بعضهن البعض في فقرة ذات طابع ُأسري حميمي ، وهو               

 أو مـشكالت    ش فيه الفتيات مواقف مـن حيـاتهن ،         الحرية ، تناق   بمثابة لقاء طابعه األساسي   

يتعرضن لها في الفصل أو خارجه ، أو خبرات اكتسبنها في الحياة يـردن أن يخبـرن بهـا                   

األخريات ، أو عبرة من موقف ما عشنه ويردن أن يتأملن في هذه العبرة مع باقي الـزميالت               

فيز الفتيات على بدء اليوم الدراسـي واإلقبـال         ويهدف إلى تح  ....  . الدارسات بالفصل ، أو     

  .عليه بهمة ونشاط 

  :الهــــدف 

 القدرة على مهارات التواصل الدارسات إكساب  
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 القدرة على مهارات البحث الدارسات إكساب  

 القدرة على الوعي بالمشكالت وتحديدها الدارسات إكساب  

  القدرة على حل المشكالت الدارسات إكساب  

 القدرة على العرض والتقديم رسات الداإكساب  

 :معايير فقرة التهيئة الجيدة 
 مناسبة موضوع التهيئة لمشكلة تتعرض لها الفتيات أو مواقف تجابههن   

  اشتراك الفتيات في اختيار الموضوع  

 وجود تواصل جيد بين الدارسات 

 إتقان الفتيات لمهارات العرض  

 ت المطروحة  حوار الفتيات مع بعضهن البعض حول المشكال 

وقد جرت العادة بين الميسرات على أن هذه الفقرة مخصصة فقط لمناقشة المشكالت ، وهـذا                

تصور خاطئ عن فقرة التهيئة ، لسبب أن هذه الفقرة هي الفقرة األساسية في بدايـة اليـوم ،                   

، يناقشن فيها ـ كما  ) جلسة مسامرة ( يجلس فيها الفتيات مع بعضهن البعض بشكل حميمي 

ـ مشكلة ، أو يعبرن فيها لبعضهن البعض عما حدث معهن باألمس في البيت أو                سبق وأسلفنا 

الشارع ، تحكي بعضهن ما شاهدته في طريقها إلى المركز ، تدلي زميلة برأيها في برنـامج                 

، أو تشارك أخرى بدرس مستفاد أو ِحكمة استخلصتها مما مرت بـه              تلفزيوني شاهدته أمس  

المهم أن تكون مساهمات الفتيات في هذه الفقرة في أعلى          . الخ  ..... ، أو   من مواقف باألمس    

  .درجاتها 
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 :فقرة التخطيط 

  وهي فقرة يتم فيها اختيار كل دارسة الركن الذي تحب العمل به أثناء فقرة األركان 

  :الهـدف 

  إكساب الدارسات القدرة على االختيار   

 لى التكليف المطلوب إنجازه بالركنإكساب الدارسات مهارة اإلنصات إ 

تعويد الدارسات على سلوك التغيير اليومي للركن الذي يخترهن ، وإدراكهن ألهمية             

  ذلك في تعُدد مصادر التعلُّم 

 تنمية مهارات الدارسات في التخطيط  

 مساعدة الدارسات على اكتشاف ميولهن واهتماماتهن  

 تنمية رغبة الدارسات في التعلم  

 : التخطيط الجيد معايير
  إدماج الدارسات في التخطيط  

  وجود نظام واضح لتدوين التخطيط  

 استخدام أساليب وأدوات مبتكرة  

 مساعدة الدارسات على تحديد أهدافهن  

  :ملحوظة هامة 

يرجى من الميسرات ترك الحرية للدارسات في اختيار الركن الذي ُيردن ، فـي ذات الوقـت                 

ويمكن تنظيم هذا األمـر     . ية التغيير اليومي الختيارها ركن آخر       مساعدة كل دارسة على عمل    

 ، حركة الدارسـات فـي       ة تنظم فيه على مدى أسبوع أو شهر       بعمل جدول من ابتكار الميسر    

  . العمل باألركان ، وُيفضل أن يتم تعليقه على أحد جدران حجرة الدراسة 
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 :فقرة األركان 

هاب إلى الركن التعليمي الذي يرغبن العمل فيـه إمـا           بالذالدارسات  هي فقرة يقوم فيها     

ركـن  ( بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي ، حيث يوجد في الفصل مجموعة من األركان مثل                

اللغة العربية ـ الرياضيات ـ ركن العلوم واألنشطة ـ ركن الفن ـ ركن األشغال اليدوية ـ      

  ........ )علومات العامة ـ  الخ ركن الم

كيز في األركان على إكساب الدارسات مهارات البحـث والـتعلم والتفكيـر    ويكون التر 

وليس تعليم مادة دراسية من منهج بعينه ، ويجب أن تتوفر الجاذبية والمتعة في األركان حيث                

  يتضمن الركن بعض األلعاب التعليمية التي تحقق ذلك 

  :الهـــــــدف 

  إكساب الدارسات مهارات العمل الجماعي  

  الدارسات مهارات البحث إكساب  

 إكساب الدارسات مهارات التفكير  

 إكساب الدارسات بعض المفاهيم األساسية في اللغة العربية والحساب واألنشطة  

 إكساب الدارسات المهارات الحياتية  

 تنمية ميول واهتمامات الدارسات 

 تنمية الذكاءات المتعددة لدى الدارسات   

 :معايير الركن الجيد 
 هداف محددة لكل ركن وجود أ 

 وجود مبادئ تُنظم العمل بالركن  

 تنوع األنشطة داخل الركن  

  اندماج الدارسات في األركان  

 نظافة ونظام األدوات في الركن   

 الركن يشجع الدارسات على التعلم الذاتي  
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 :فقرة العرض والتقييم 

قـة عـرض بـاقي      بقيادة زمالئها وتنظـيم طري    الدارسات  وهي فقرة تقوم فيها إحدى      

  الدارساتلما أنجزنه في األركان بغرض مناقشة األعمال من جميع الدارسات 

  :الهــــــــدف 

  التقديمإكساب الدارسات مهارات العرض و 

  إكساب الدارسات مهارات الحوار والمناقشة  

 إكساب الدارسات مهارات تقُبل النقد  

 تنمية مهارة الدارسات في تأمل ما يتعلمنه  

 وجه الضعف والقوة لدى الدارساتتحديد أ 

  

 :معايير العرض والتقييم 
 التنوع في طرق العرض والتقييم من جانب الدارسات  

  تحقيق التواصل الجيد أثناء العرض والتقييم  

 تشجيع الدارسات لزمالئهن على التأمل فيما أنجزنه  

 عمق تعليقات الدارسات والميسرة على العروض 

  

  :فقرة الراحة 

  :الهدف 

  استرجاع حيوية الدارسات 

  

  :معايير فقرة الراحة 
    

  مشاركة الميسرة للدارسات أثناء الراحة  

  التزام الدارسات بالسلوك الجيد أثناء فترة الراحة  

  توجيه الميسرة للدارسات أثناء فترة الراحة  

  التزام الدارسات بالعودة بعد انتهاء زمن الراحة  
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   إلى حجرة الدراسة بعد الراحة التزام الدارسات بالنظام في الدخول 
  

  

  :فقرة النشاط الموجَّه 

  :الهدف 

  امتالك الدارسات أساسيات المعرفة 

  امتالك الدارسات مهارات التفكير 

  تحقيق أهداف المناهج الدراسية 

  امتالك الدارسات المهارات الحياتية 

  

  :معايير فقرة النشاط الموجه 

  تهيـئـة الدارسات للدرس بشكل مناسب  

  ستثمار وقت النشاط ا 

 مناسبة نظام الجلوس لنوع النشاط  

  استخدام وسائل تعليمية مناسبة  

  سهولـة استخدام الميسرة للسبـورة  

  تقسـيـم العمـل بيـن الميسـرتيـن  

  مشاركة الدارسات في شرح الدرس  

  إتباع واحدة أو أكثر من إستراتيجيات التعلم النشط 

  ل للدارساتقـيـام الميـسـرة بعمل تقويم شام 

 مساعدة الدارسات على تكوين الحقيبة التقويمية  

  استخدام الميسرة لألسئلة االستكشافية لإلجابة على أسئلة الدارسات 

  ) اثنان مثالً ( ن البعض هتشجيع الدارسات علي العمـل مع بعض 

  لة ما ات في التفكير في حل مشكلة أو مسئمشاركة الدارس 

  ارسات في إجابة السؤال انتظار الميسرة حتى يفكر الد 

  االهتمام بالدارسات الالئي لديهن صعوبات في التعلم وعمل برامج عالجية  
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١٩  

  .مشاركة الدارسات في إرجاع األدوات إلى أماكنها وتنظيم المكان  

  لدارساتخ قواعد العمل واإلدارة الذاتية لترسي 

 : تقسيم المجموعات بشكل مناسب ومراعاة اآلتي 

 دمة لكل مجموعة وفقا لمستواها تدرج األنشطة المق .١
  األنشطة المقدمة لكل مجموعة تشجع على التعلم الذاتي   .٢

  استخدام أنشطة متنوعة داخل المجموعة تنمي الذكاءات المتعددة .٣

  

  :فقرة النشاط الحركي 

  :الهدف 

  لدارساتتنمية اللياقة البدنية ل 

  تنمية مواهب الدارسات 

  تنمية قيم العمل الجماعي 

  

  : فقرة النشاط الحركى معايير 

  استخدام أساليب مختلفة في اللعب  

 تنوع األلعاب التي تمارسها الدارسات 

  نسبة الدارسات المستجيبات للنشاط الحركي  

  فهم الدارسات لقواعد اللعبة  

مدى استخدام تمرينات تفيد في تصحيح مشكالت لدى الدارسات ناتجة عن طبيعـة              

 ) القامة نتيجة حمل الماء أو الحطب مثالً إنحناء ( العمل الالئي يقمن به 

  استمتاع الدارسات أثناء اللعب  
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٢٠  

  :فقرة لقاء الميسرات 

  :الهدف 

  تقويم اليوم الحالي 

  التخطيط لليوم القادم 

  :معايير فقرة لقاء الميسرات 

  وجود تعاون وفهم مشترك بين الميسرتين 

  جانب الميسرتينتوفر درجة عالية من الوعي بالذات والنقد الذاتي من  

  تقبل الميسرة للنقد من جانب زميلتها الميسرة 

 المناقشة المثمرة في السلبيات واإليجابيات التي تمت خالل اليوم  

  مشاركة الميسرتين في التحضير للدرس القادم  

  التعاون فى تحضير التجهيزات والوسائل التعليمية المناسبة للدرس القادم  
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٢١  

  نشاط حـرنموذج تحضير
  

األنشطة التي   األهداف  الفقرة الزمن

 تحقق الهدف

إجراءات 

  التنفيذ

  التقويم

    الطابور   ١٥

  

  

  

      

ــة   ١٠ التهيئـــ

  الصباحية 

  

  

  

  

      

    :األركان   

  

  

  

      

ــيط   ١٠ التخطــ

  لألركان

  

  

  

  

      

    تنفيذ األركان   ٣٠

  

  

  

      

ــرض   ١٠ العــ

  والتقييم
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٢٢  

  نموذج تحضير نشاط موجَّه

  

   ................. :التاريخ: ..........            المركز اسم

  .........: عنوان الدرس 

    المجموعات

  مجموعة الطيور  العنصر

  )قوية األداء ( 

  مجموعة الزهور

  )متوسطة األداء ( 

  مجموعة القمر

  )ضعيفة األداء ( 

    الهدف العام

  

  

األهداف الخاصة بكل 

  مجموعة

  

  

  

  

  

    

    مةالتهيئة عا

  

  

  

  

  العمل في مجموعات

   دقيقة٤٠

  

  

  

  

تنفيذ النشاط الموجَّه   

  وتقويمه

   دقيقة٦٠

  التقويم

   دقائق١٠
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٢٣  

  

  

  أساليب وطرق 

التدريس فى الفصل 
 متعدد المستويات
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٢٤  

   … ، سنكون قد اكتسبناالجزءبنهاية هذا 

 م النشط استراتيجيات للتعلُّبعض مهارات استخدام  .١

  ي الفصل متعدد المستوياتف    

  يسر ضبط الفصل وإدارتهمهارات استخدام طرق وأدوات تُ .٢

  مهارات التخطيط لفترة دراسية في الفصل متعدد المستويات .٣

  المهارات الالزمة لعرض الدرس .٤

  يسر عملية تقويم الدارساتمهارات وأدوات تُ .٥

  …ه م ذاتي التوجُّتعريف التعلُّ

  

  مه بنفسهيه ذاته لعملية تعلُّعلى توج) الدارس ( هو قدرة 

  ، تاركة الميسرة تعمل مع األخريـات       ا بمفرده ةعمل الدارس تكما أنه تكون هناك إمكانية ألن       

وفي ذات الوقت تتعاون الدارسة مع دارسات أخريات في مجموعات صغيرة ، وبالتالي تصبح              

  . غاية م زميالتها وتسعى بإيجابية لتحقيق هذه المها وتعلُّمسئولة عن تعلُّ
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٢٥  

  م الذاتيوحتى تتمكن الدارسة من ذلك ، فهناك نوعان رئيسيان من المهارات الالزمة للتعلُّ

  
  المهارات المعرفية

  
 

  المالحظة 

  االختيار 

  التنظيم 

   استخدام المعلومات السابقة 

  ترتيب المعلومات وتحليلها 

 التقييم الذاتي 

  

  
     المهارات السلوكية

  

  
  لفعال للوقتاالستخدام ا 

  االنتباه 
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٢٦  

كلما شجعت الميسرة الدارسات للتعبير عن الـرأي         

  ه الذاتي واإلبداع كلما ازدهر التوجُّ

  

ة ، والقواعد   يسروعلى العكس ، كلما زاد تحكم الم        

ـ     الصارمة في عملية التعلُّ    ه م ، تختفي عملية التوجُّ

  الذاتي
  

  
  هن على التعلُّم ذاتي التوجهالعوامل التي تستثير دافعية الدارسات وتشجع

  

  مية  األنشطة التعلُّ −

  اختيار األنشطة التعلمية بناء على اهتمامات واحتياجات الدارسة .١

  ) تعدد مصادر المعرفة ـأكثر من إجابة صحيحة ( أنشطة مفتوحة ، تسمح بالتنوع  .٢

  شجع على التعبير الذاتي بطرق متعددةفرص إبداعية تُ .٣

  ت البحث وحل المشكالتأنشطة ومهام ، تنمي مهارا .٤

  

  تنظيم وإدارة الفصل   −

  توفير مناخ تعاوني يهتم باألداء الفردي .١

  توفير مصادر متعددة ، من بينها الدارسات األخريات .٢

  توفير الوقت الالزم إلتمام أنشطة الدارسة الفردية .٣

   تكون واضحة للدارسةُمحددةاالتفاق على أهداف  .٤

  لديهن تكون مفهومة ومقبولة ا الدارسات ويشارك فيهوضع مجموعة من قواعد العمل  .٥

  عند أداء المهام التحفيز / نظام لإلثابة  .٦
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٢٧  

  التقييم −

  التقييم باستخدام معايير موضوعية محددة .١

  التقييم بشكل خاص وليس عاماً .٢

  المباشرة والمتكررة بناء على أداء الدارساتالمرتجعة / التغذية المرتدة  .٣

  عمالهن وتقييمهاإتاحة الفرص للدارسات للتفكير في أ .٤

  قياس النجاح بناء على الجهد المبذول وليس على أساس القدرة .٥
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٢٨  

  …عمل المجموعات كاستراتيجية للتعلُّم 

  

  …                                          التقسيم إلي مجموعات بين أكثر من زميلتين 

                                                                       

                                                                        

  

  
                                                                                         

          

        

                                                                                                                 
                                                                                        

                                                                     

                                   
 

 

                                            

                 

            
  

  

  

وكلة إليك بنجاح ، هيا نتعرف على        المجموعة وقيامك بالمهام التي كانت م      ىبعد انضمامك إل  

  .ومزايا وأهداف كل منها  أنواع المجموعات

وزميلة ة بين زميل

 أخرى

 )تعلُّم األقران ( 

 اللغة العربية

 الحساب

 قدرات فنية



         دليل الميسرة                 وحدة التعليم/ ى باليمن الصندوق االجتماع
  

٢٩  

  :عريف المجموعة التعلُّمية ت

  المجموعة التعلُّمية هي اشتراك فردين أو أكثر معاً لتحقيق هدف مشترك

  

  :من نماذج تشكيل المجموعات بعض 

  

  دارستان تعمالن معاً في حل مسائل رياضية •

  أربعة دارسات يقمن بعمل مجلة حائط للمدرسة •

  جزاء من القصة ستة دارسات والميسرة يقمن بالعمل معاً لدراسة بعض أ •

  

  :من فوائد التعلُّم في مجموعات 

  تحسين دافعية الدارسات وزيادة انتباههن ، حيث أن لكل منهن دورها الخاص .١

   من بعضهن البعضمْن ويتعلَّمْنعلِّ مستوى فهم الدارسات ألنهن ُيزيادة .٢

متفـق   للقواعد ال  سلوك أعضائها طبقاً  تقدم  تحسين سلوك الدارسات حيث تتابع الجماعة        .٣

  عليها

  تزيد من مهارات التواصل بناء على تبادل الدارسات لألفكار والمعارف .٤

  تساعد في تعلُّم الدارسات للمهارات االجتماعية من خالل العمل التعاوني .٥

  هيئ الفرصة لالطالع على وجهات نظر مختلفةتُ .٦

تساعد الدارسات على إدراك أهمية العمل التعـاوني كـشكل مـن أشـكال التفاعـل                 .٧

  جتماعياال

 تتحدث الدارسة مباشرة في المجموعة وبدون تردد أو خوف من الوقوع في األخطاء .٨
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٣٠  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 المجموعات التعاونية

 ٨:٣تتكون المجموعة من 

ات ، يعملن معاً دارس

 لتحقيق هدف محدد

  مجموعات القدرات

وهو النوع األكثر شيوعاً من المجموعات 

بعد مجموعة الفصل كله ، ويعني وضع 

لمستوى   في مجموعات تبعاًالدارسات

وتهدف إلي أن يصبح . قدرات كل منهن 

التدريس أكثر فعالية بتقليل التفاوت في 

 مستويات الدارسات 

 مجموعات المهارات

اً يتم تجميع الدارسات معاً تبع

لحاجة مشتركة وتعمل هذه 

المجموعات تحت اإلشراف 

ومن . المباشر للميسرة 

مجموعة صغيرة … أمثلتها 

من الدارسات في حاجة إلي 

درس إضافي أو تدريب على 

مثالُ أو لتصحيح  مهارة حسابية

وليس لهذه . سلوك معين 

المجموعات عالقة بتشابه 

  .القدرات 

  المجموعات االجتماعية

ويتم تكوين هذه المجموعـة بنـاء       

وتفيد . على الصداقة بين أعضائها     

في تنفيذ بعض األنـشطة اليوميـة 

تحبذ فيها الدارسة العمل مع زميالت      

 تحبهن تزيين الفصل ، تنظيم رحلة

 مجموعات األقران

 تعمل كل دارستان معاً لتحقيق

هدف محدد أو إلنهاء نشاط 

 تعليمي
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٣١  

 ١… تخطيط واستخدام التعلم باألقران 
 

حينما تقوم الميسرة بالتدريس لفصل متعدد المستويات ، فإنها ربما تجد صعوبة في االستجابة              

 تعلـم   ( يركزن على مساعدة بعضهن الـبعض        ن، مما يجعله  حتياجات الفردية للدارسات    لال

وقد أشار كثير من المعلمين إلي أن هذا النوع من التعليم يحدث عـادة بطريقـة                . ) األقران  

، وقد وجد هؤالء    " التعلم باألقران العابر    " طبيعية غير مخططة ، وفي هذه الحالة نطلق عليه          

م األقران يمكن أن تتم في الفصول بطريقـة عـابرة           لُّالمعلمين أن هناك استخدامات مختلفة لتع     

  :على الوجه التالي 

   لألخرىتدريب كل منهما  .١

  مساعدة الدارسات اآلخريات في تنمية المهارة التي تجيدها الدارسة المعلمة  .٢

  بناء الثقة واالعتداد بالنفس للدارسة المعلمة .٣

   الرياضية والغناء في التمريناتتقليد األقران في بعض المهارات ، خصوصاً .٤

عند الطلب من دارسة شرح مفهوم ما بلغتها إلي دارسة أخرى ، فإن الدارسات يفهمن                .٥

  . من فهمهن للغة المعلمة لغة بعضهن أسرع

  

   :منظَّألقران الماتعلم 

ل غير مخطط له من جانب الميسرة        أن تعلم األقران يحدث بطريقة طبيعية وعابرة أو بشك         عم

جدوا من خالل الخبرة بعض النظم التي يمكنها أن تساعد المعلمين الجدد في             إال أن المعلمين و   

تطبيق استراتيجيات تعلم األقران وفق خطة حتى تكون الفائدة أكبر ، خصوصا في الفـصول               

  .متعددة المستويات 

  

تـي  فالدارسات الال . علمة والدارسة المتعلمة    الدارسة المُ :  من الطرفين    ألقران يفيد كالً  اوتعلم  

ن اتجاهـات   يكما أنهم يبـد   . منها  علِّ في المواد التي يُ    نيقمن بتعليم األقران يتفوقن على أقرانه     
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٣٢  

كذلك تكتسب الدارسة المتعلمة اتجاهات أكثر إيجابية نحـو المـادة           . أكثر إيجابية نحو المادة     

   للمحتوىاويتعمق فهمه

  

   :ات في اآلتيم األقران على الدارسويمكن تلخيص التأثيرات العامة لتعلُّ

  حسن من التحصيلتُ .١

  للتعلُّمالدافعية من حسن تُ .٢

  حسن استخدام وقت التدريستُ .٣

  حسن من التوجه الذاتي واالستقالليةتُ .٤

  سدرنحو المواد التي تُات اإليجابية حسن االتجاهتُ .٥

  حسن من الثقة بالنفس تُ .٦

  

   :رة بعمل اآلتيم األقران ، أن تقوم الميسومن خواص التطبيق الناجح لتعلُّ

   بأهداف واضحة يمكن تحقيقهاتبدأ .١

  شرح طبيعة والغرض من تعلم األقرانعن طريق  الفصل تقوم بإعداد .٢

تختار المدخل األبسط والمباشر لتستخدمه الدارسة المعلمة مع أقرانها في حدود المـادة              .٣

  الدراسية المطلوب تناولها

  علمات ، قبل عملية التدريس األهداف والمواد والطرق مع الدارسات المتُراجع .٤

  تابع وتعزز العمل الجيد للدارسة المعلمةتُ .٥

  ةالمتعلمالدارسة تابع وتتعرف على ما اكتسبته تُ .٦

 عند اختيار الدارسة المعلمة ، مؤكدة على العالقة اإليجابيـة بـين             اً تام اًعطي اهتمام تُ .٧

 الدارسة المعلمة والدارسة المتعلمة 

  ة الالزمة لكال الطرفين بعد االنتهاء من عملية تعلُّم األقران تقوم بتقديم التغذية الراجع .٨
 

 في مـساعدة    اهر على القيام بدو   ةمعلِّ المُ ةهناك بعض التعليمات التي تساعد الدارس     … وأخيراً  

    :اأقرانه
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٣٣  

معلِّتعليمات تساعد الدارس الم  

  

  ☺  يابتسم .١
   ة صديقونيكُ .٢
   بوضوحيمتكلَّ .٣

  

   صوت المناسب بصوت هادئ أو باليعلّق .٤
ـ      يبيأج .٥ أو" خطـأ  "يلو بطريقة إيجابية ، ال تق

 لي عندما أكـررياآلن أنصت  : وليبل ق " . ةغبي"

  ها من بعديينالكلمة ثم تعيد

  

٦. كت اإلجابة الصحيحة بتشجيع زميليزعز  
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٣٤  

   …م التعاونيالتعلُّ

  

لم التعاوني هـو اسـتخدام      والتع. التعاون هو أن يعمل الدارسون معاً إلنجاز أهداف مشتركة          

  . المجموعات الصغيرة بحيث يعمل الدارسون مع بعضهم البعض لزيادة تعلمهم 

  

عطـى   أعـضاء ، تُ    ٨ : ٣وتنفيذ التعلم التعاوني يتم بتقسيم الدارسين إلي مجموعـات مـن            

لهم مهام محددة يبدءون في العمل عليها حتـى يفهـم وينجـز جميـع أعـضاء المجموعـة                   

 وينتج عن الجهـود التعاونيـة قيـام أعـضاء المجموعـة بالعمـل بنـشاط                 .العمل بنجاح   

  . لتحقيق الفائدة المشتركة بحيث يستفيد جميع األعضاء من جهود بعضهم البعض 

  

  نجاحك يعود علي بالفائدة ، ونجاحي يعود عليك بالفائدة أيضاً

  

  … ويدرك األعضاء 

  يشتركون في مصير واحدأنهم  .١

   وجهود كل الزمالء في المجموعةبشخصههود كل عضو أن إنجازهم ناتج عن ج .٢

   بالفخر عندما يتم تقدير أحد أفراد المجموعة على تحصيلهأنهم يشعرون .٣

  

  

  

  

  

  عاً معاً أو نغرق مإما أن ننجو 
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٣٥  

   :وهناك خمسة عناصر أساسية للعمل التعاوني

  

   …االعتماد اإليجابي المتبادل) ١(

جماعيـاً واضـحاً     الدارسون مهمة واضحة ، وهدفا       ىعطوهو أهم العناصر ، وفيه يجب أن يُ       

ويمكن بناء االعتماد اإليجابي المتبادل     " . ما أن ينجو معاً أو يغرقوا معاً        إ" لكي يعتقدوا بأنهم    

بشكل ناجح عندما يدرك أعضاء المجموعة بأنهم مرتبطون مع بعـضهم بعـضاً بطريقـة ال                

وعليـه  .  جميعاً   يستطيع فيها أن ينجح أي واحد منهم إال إذا نجحوا جميعاً ، وإذا فشلوا فشلوا              

فإن أعضاء المجموعة يدركون أن جهد كل شخص ال يفيده فحسب ، بل يفيد جميع أعـضاء                 

  .المجموعة اآلخرين 

  

خرين باإلضافة إلـي نجـاح       تجاه نجاح اآل   د التزاماً وِجكذلك فإن االعتماد اإليجابي المتبادل يُ     

  الشخص نفسه

  

 متبادللن يكون تعاون إال إذا كان هناك إعتماد إيجابى 

  

  … المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية) ٢(

 نبنيهـا فـي المجموعـة التعلّميـة         نهناك مستويان من مستويات المسئولية التـي يجـب أ         

التعاونية ، فالمجموعة يجب أن تكون مسئولة عـن تحقيـق أهـدافها ، وكـل عـضو مـن                    

ويجـب  . عمـل   أعضاء المجموعة يجب أن يكون مسئوالً عـن اإلسـهام بنـصيبه فـي ال              

  :على المجموعة أن تستوعب أهدافها بوضوح ، وأن تكون قادرة على قياس 

  نجاحها في تحقيق األهداف  •

  الجهود الفردية لكل عضو من أعضائها •

   :فهم… إن الغرض من مجموعات التعلّم التعاونية هو جعل كل عضو فرداً أقوى بذاته 
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٣٦  

  

   كأفراديتعلمون معاً لكي يتمكنوا من تقديم أداء أفضل
 

   …التفاعل المعزز وجهاً لوجه) ٣(

يحتاج الدارسون إلي القيام بعمل حقيقي معاً ، يعملون من خالله إلي زيـادة نجـاح بعـضهم                  

ادر وتقديم المساعدة والدعم والتشجيع للجهود التي       صالبعض وذلك باالشتراك في استخدام الم     

لتزم بمساعدة وتقديم الدعم الشخصي     وعلى ذلك فكل دارس ي    . يبذلها كل واحد منهم كي يتعلم       

ومن خالل زيادتهم لتعلّم بعضهم البعض بالمقابلة وجهاً لوجه ، يصبح الدارسـون             . لآلخرين  

  . نحو بعضهم البعض وكذلك نحو تحقيق أهدافهم المشتركة ملتزمين شخصياً

  

   …تعليم الدارسين المهارات الجماعية والمهارات البينشخصية) ٤ (

  :ن في مجموعات العمل التعاوني أن يتعلموا البد للدارسي

   "المهام" سمى المادة العلمية ، وهذه تُ 

كما البد لهم من تعلم المهارات الجماعية والبينشخصية الالزمة لعملهم كأعـضاء فـي               

 أخـذ  ـالتعـاون   : ، ومنهـا   " مهارات العمل الجمـاعي " سمى المجموعة ، وهذه تُ

  .  التفاوض ـل الصراعات  حـ مهارات القيادة ـالقرارات 

  

   …معالجة عمل المجموعة) ٥(

مجموعة مدى نجاحهم في تحقيـق      اء ال يكون هناك معالجة لعمل المجموعة عندما يناقش أعض       

نهم ، وكـذلك بيـان التـصرفات        يأهدافهم ، ومدى محافظتهم على عالقات عمل فعالة فيما ب         

فالتحسين . ن تشجيع األولى ووقف الثانية      تخاذ قرارات بشأ  االشخصية المفيدة وغير المفيدة ، و     

المستمر لعملية التعلّم ينتج من التحليل الدقيق لطريقة عمل األعضاء معاً وتحديد كيفية زيـادة               

  . فاعلية المجموعة 
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٣٧  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   أساسية للعمل التعاوني                خمسة عناصر              

  

  
 

  

  
  

  

  

  

  

 

االعتماد اإليجابي 

  المتبادل

المسئولية الفردية 

  والمسئولية الجماعية
 

التفاعل 

  المعزز 

  وجهاً لوجه
 

ات الجماعيةالمهار

  والمهارات البينشخصية 
 

معالجة عمل

  المجموعة
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٣٨  

 ستراتيجية من استراتيجيات التعلم النشطا.. البحث 
 

نعدام اإلجابات عنها ، ولكن ألنه لم يجد لنفسه          كل دارس مواقف ال يفهمها ، ال إل             يواجه

لماذا ؟ وماذا ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ ال تقف عندما يـدخل             : أي جواب عنها ، واألسئلة التي تبدأ        

ر المنهج المثيرات اليوميـة التـي تـشجع          حجرة الدراسة ، بل البد في الواقع أن يوف         الدارس

  . الدارسين على اإلقبال على التساؤل أكثر فأكثر 

  

وبهذه الطريقة سرعان ما يتعلم الدارسون أن المشكالت ال تحل في التو وينتهي أمرها ، وإنما                

توصل المشكلة الواحدة إلي غيرها من المشكالت األكبر منها ، وأن عملية حل المشكالت هي               

  . عظم المغامرات بالنسبة للحياة ، وهي تعرف بالطريقة العلمية في معالجة المجهول من أ
  

إن البحث العلمي ال يتطلب اكتشاف الجواب ، وإنما يتطلب السعي فقط نحو اإلجابات والحلول               

المحتملة ، وإنه عن طريق تكوين اتجاه الفرد للبحث االستقاللي يستطيع الدارس أن يكتـسب               

ستخدام الطريقة العلمية في التفكير ، وإنه باكتسابه القـوة والثقـة بـالنفس عـن                القوة على ا  

   التفكير الخالق بثقة واطمئناناإلجابات ، يصبح مستعداً أن يقدم على مواجهة المجهول وعلى
  

وفي أثناء قيام الفرد بالبحث عن اإلجابات ، فإنه يمارس مختلف أنواع المهارات ، فهي ليست                

در الوحيد للمعلومات في الفصل أو في البيئة المحلية ، فمـن الممكـن جمـع                بحال ما المص  

  : المعلومات بطرق كاآلتية 

  البحث عن الصور التي تعطي األجوبة  

  سؤال الخبراء  

  اختيار االحتماالت المختلفة  

  مالحظة ما يحدث  

ينمـي قـدرات    تقاللي الذي   إن اختيار المصادر والمواد المنوعة ، هو من أهداف النشاط االس          

 ، وإن اقتصار ما ُيعطى للدارس على مصدر واحد يحـوي الجـواب ، يعنـي تقييـد                   البحث
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٣٩  

إمكانيات نمو تفكيره الخالق ، فليس في معرفته مصدر المعلومات بصفة مؤكدة ما يدعو إلـي        

تحد قدراته ، وأما التحدي الهام في حجرة الدراسة بمرحلة التعليم األساسـي ، فإنـه يتحقـق                  

 أن يجيبا عنها  "  الباحث العلمي    "و  " المنقب  "  لتحديد مشكالت جديدة ، يهم       الدارساترة  باستثا

الطفل عندها أصغر من أن يتعلم عـن طريـق التفكيـر فـي      / وليس ثمة سن يكون الدارس      

  . المشكالت التي تهمه 

  

 ، عـن طريـق النـشاط        الـدارس      وينبغي أن ننمي أنشطة ومهـارات البحـث عنـد           

لي ، وإننا نعرض هنا بعض هذه األنـشطة مـع وصـف الـدور الـذي يمكـن أن                    االستقال

ة في تهيئة الجو للخبرة اإلبداعيـة ، ودور الدارسـين فـي العمـل بأنفـسهم                 /يلعبه الُميسر 

  .   ليخبروا العمل الخالق 

   

    :إيجاد الكلمات في القصص الجديدة : ١مثال 

   ...دور الميسر

الحظة الكلمات في الكتابة اإلبداعية ليستثير الدارسين ، ليعيـدوا قـراءة                 يقوم الُميسر بم  

يمكـن أن يتبـع   ، " أول مرة رأيت فيها هذه الكلمة  : " قصصهم الخاصة ، ومثل هذا العنوان       

 الدارسـات  وجد في القصص ، ويترك فراغ على السبورة يـضيف فيـه              كلمة أو كلمتين مما   

ة الكلمات التي استخدموها ألول مر .  

  

وجدت في القصة ثالث كلمات تبدأ بحرف       : "      وقد يضع الُميسر على السبورة عبارة مثل        

 أن يقرءوا بعض قصصهم الخاصة ويكتبوا       الدارساتثم يطلب من    ) أو أي حرف آخر     ( الثاء  

" على السبورة كلمات أخرى تبدأ بنفس األصوات ، ومن الممكن أن تستغل هذه الطريقة فـي                 

   ………و الخ " عالمات االستفهام " و " ذوات الفواصل الجمل 
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٤٠  

   ...دور الدارسين

  يعيدون قراءة القصص ، ويكتبون الكلمات والجمل على السبورة  .١

  يعملون قوائم فردية من الكلمات الخاصة بكراسة لتعلّم الكتابة .٢

  كلمات أول مرة  

  )سجع ( كلمات على القافية  

    كلمات تعبر عن الكبر أو الصغر 

  تنظيم المجموعات لمناقشة قصصهم ، في ضوء ما وجدوه عند دراستهم للكلمات  .٣

  

    :المقابلة والمسح : ٢مثال 

   ...دور الميسر

 على إعداد األسئلة التي يلقونها على الخبراء ، ويقوم كل فرد بكتابة             الدارسات يساعد الُميسر   

ة الُميسر ، قائمة من األسئلة ، ويتحمـل         سؤال يهمه هو شخصياً ، أو تدون المجموعة بمساعد        

  . ي الوقت المناسب فاألطفال مسئولية إلقائها 

  

     وعندما تظهر األسئلة المتعلقة بمشكالت الفصل أو المدرسة ، فإن الُميسر يقتـرح علـى               

األشخاص الذين مروا بخبرات مشابهة أن يتناولوا مثل تلك المشكالت وأن يشركوا فـرداً أو               

  .عة صغيرة في معلوماتهم مجمو

       

كمـا  .      وتناقش أساليب المقابالت ، وعمليات المسح ، وتعد اإلرشادات بناء علـى ذلـك         

. يشجع الدارسون على جمع المعلومات ممن يستطيعون أن يقدموا لهم العون في مـشكالتهم               

 يقـوم الُميـسر     وبعد أن يقوم عدد من الدارسين الذين يعملون بأنفسهم بجمـع المعلومـات ،             

  .بمساعدتهم في تلخيصها بحيث يمكن عرضها على الفصل 

  

  ...ن  والدارسي

  إللقائها على الوالد أو الناظر ، يكتبون األسئلة المتعلقة بمشكالت المجموعة أو الفرد  .١

  يستخدمون إرشادات المقابلة ليجمعوا المعلومات .٢
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٤١  

ف عن الطريقة التي تتبعها فـي       يتكلمون باعتبارهم مندوبين للفصل ، مع مديرة المقص        .٣

  إعداد الطعام 

  يسألون آخرين عن آرائهم في مشكالت متعلقة بالفصل أو المدرسة  .٤

المشرفين على مباني المدرسـة ـ   ( يقومون بمقابالت مع أفراد يخدمون المدرسة مثل  .٥

ف أو لـصحيفة  ويكتبون قصـصاً للـص  ) أمين المكتبة أعضاء مجلس إدارة المدرسة ـ  

   .المدرسة 

يقومون بمقابالت مع بعض رجال العلم والمتخصصين الذي يستطيعون أن يجيبوا على             .٦

  .  أسئلتهم 

  

  " التمرين على المهارات " لوحة إعالن  : ٣مثال 

  

   ...دور الميسر

     يمكن استخدام الحيز المتاح في لوحة اإلعالنات الستثارة الدارسين ، كي يبحثـوا عـن               

 يعرفونها في القراءة ، والهجاء ، والحساب ، فيقوم المـدرس بوضـع              المهارات الخاصة التي  

عنوان في أعلى ذلك الحيز ، ويقترح على الدارسين أن يقوموا بأنفسهم بملء الفـراغ أسـفل                 

  . العنوان بالمعلومات التي يكتشفونها خالل اليوم الدراسي 

  

  :  ما يلي      ومن العناوين التي تحفز الدارسين على استعراض مهاراتهم

  الصفات أو األفعال أو غير ذلك من أجزاء الحديث  

  كلمات األماكن  

  كلمات الحجوم  

  كلمات األلوان  

  أو أي حرف من الحروف الساكنة أو المتحركة ) ب ( كلمات تبدأ بالحرف  
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٤٢  

   يكتبون بعض السطور تحتها الدارساتعمل رؤوس موضوعات ، وترك  

المنازل المرسومة على اللوحة ، ووضع      عمل صف من    " من يستطيع أن يدخل     "  

 بطاقة بجوار كل منزل ، مدون عليها مسألة حـسابية           الدارساتأرقام عليها ، ويضع     

  . بحيث يكون حاصل الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة مساو لرقم المنزل 

  

   ...والدارسين

  عالنات يبحثون ع كلمات أو أمثلة حسابية تحل الفكرة المكتوبة على لوحة اإل .١

  يضيفون من عندهم إلي النقاط التي على اللوحة  .٢

  يراجعون اللوحة للتأكد من عدم وجود أخطاء  .٣

  يعملون اللوحات الخاصة بصورة تشبه لوحة اإلعالنات  .٤

  

  " البحث " لوحة إعالن  : ٤مثال 

  ...دور الميسر 

ومن أمثلـة العنـاوين          يضع عناوين لبحوث على اللوحة ليكتب الدارسون بحوثاً حولها ،           

  : المثيرة النتباه الدارسين ، والتي يمكن وضعها على اللوحة ما يلي 

  ما نشاهده ليالً  ♦

  األشياء التي نعرفها عن الماء  ♦

  كيف تساعدنا الشمس  ♦

  الموسيقى من حولنا  ♦

  العادات الصحية السليمة كل يوم  ♦

  مزيج األلوان الذي أميل إليه  ♦

  ية ماذا نعرف عن الجاذبية األرض ♦
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٤٣  

   ...والدارسين

  ينظرون في الكتب ليجدوا اإلجابات عن األسئلة التي على لوحة اإلعالنات .١

  يعقدون المقابالت مع الناس ذوي الدراية بالموضوع  .٢

  يعدون وسائل اإليضاح التي تعطي اإلجابة  .٣

  يكتبون العناوين أو الوصف المختصر الذي يصاحب وسائل اإليضاح .٤

  مل على لوحة اإلعالنات يضعون ما يسهمون به من ع .٥

  يدرسون لوحة اإلعالنات ليتبينوا ما وصل إليه غيرهم في الموضوع  .٦

  " البحث " يقترحون أسئلة جديدة ، لتوضع على لوحة إعالن  .٧

 بصياغة ما عليها    الدارساتعندما يحين الوقت لتغيير لوحة اإلعالنات ، قد يقوم بعض            .٨

  .لموجودة بمكتبتهم م إلي الكتب امن معلومات في صورة كتاب ينض

  

  : بناء المفردات اللغوية  : ٥مثال 

  ...دور الميسر 

   أنلب من الدارساتثم يط" البيوت في أنحاء العالم "   يقترح الُميسر موضوعاً واسعاً مثل 

يطلعوا على كتب خارجية ليستخرجوا منها  الكلمات التي تعبر عن نوع من أنـواع المنـازل                 

يها ، ويمكن أن يطبق هذا النشاط على مختلف ألوان الموضوعات الواسعة            التي يعيش الناس ف   

  التي تتناولها القصص 

  

   ...والدارسين

ون القصص بالمرور عليها سريعاً ، بقصد استخراج الكلمة ، أو الكلمـات التـي               ءيقر .١

  يبحثون عنها

  يدونون الكلمات ويضعون لها الرسوم التوضيحية  .٢

  ل لزيادة حجم القائمة  غيرهم من األطفايعملون مع .٣

  : يقترحون الموضوعات الواسعة التي يرغبون في زيادة حصيلتهم اللغوية عنها مثل  .٤

  أنواع التربة  ♦
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٤٤  

  الحشرات الضارة  ♦

  الشخصيات الخيالية  ♦

  الجذور التي تستخدم في الطعام  ♦

  اآلالت التي تقوم على الروافع  ♦

  استعماالت الكهرباء  ♦

  

    :إجراء التجارب : ٦مثال 

   ... الميسردور

يشجع الُميسر الدارسين على اكتشاف إجابات لمشكالت معينة ، وعلى زيادة مفاهيمهم في أثناء              

ويعاون الُميسرون الدارسين على جمع المصادر ، وعلى أن يبدأوا          . إجرائهم التجارب للبحث    

 ناجحةأم غير   إال أن الدارسين هم الذين يجرون التجارب ، سواء كانت ناجحة            . المشروعات  

  . ومن الممكن أن يسجلوا اكتشافاتهم بالصور أو في خرائط أو في رسوم توضيحية 

  

   ...والدارسين

  : يقومون ببحث العناصر للكشف عن  .١

  آثار ضغط الهواء  ♦

  ر اأسباب البخ ♦

  ما يمكن التقاطه بالمغناطيس  ♦

  : تصميم التجارب على النبات لبيان  .٢

  أثر التربة في النمو  ♦

   والظلمة في النمو أثر الضوء ♦

  يستخدمون المحاليل الكاشفة لبيان تركيب الصخور  .٣
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٤٥  

  البحث في الصور وفي الكتب  : ٧مثال 

  ...دور الميسر 

     يضع المدرس قوائم األسئلة التي تنشأ من مناقشات الدارسين على الـسبورة أو اللوحـة                    

مات المتصلة بسؤال أو سؤالين مما      المعلقة على الحائط ، ويقوم كل دارس بالبحث عن المعلو         

ويمكن أن يجمع الُميسر والدارسين الصور والمـواد المطبوعـة          . يثير اهتمامه بشكل خاص     

ويشرك األفراد غيرهم في معلوماتهم وذلك بعقـد مناقـشات          . التي تفيد كمصادر للمعلومات     

  . تحدد لها فترات زمنية محددة 

  

   ...والدارسين

وم والدراسات االجتماعية مثالً عن الصور التـي تـساعدهم          يبحثون في كتب العل    .١

  على اإلجابة عن أسئلة المجموعة أو األسئلة الفردية

يدرسون الصور المطبوعة ، ليستخلصوا منها المعلومات الخاصة بمـشكلة مـن             .٢

  مشكالت الفصل 

  يجمعون الكتب التي تحتوي على معلومات تخص مشكلة من مشكالت البحث  .٣

    

    :البحث العلمي : ٨مثال 

   ...دور الميسر

     يهيئ الُميسر منضدة للعلوم ، على أن تتغير بانتظـام ، وتكـون أكثـر مـن منـضدة                   

للعرض ، فإن ما يلقيه الُميسر من أسئلة ، وما يعده من بطاقـات للتوجيـه ، ومـا يجريـه                     

  . من تجارب توضيحية ، تؤدي بالدارسين إلي طلب األجوبة 

  

   ...والدارسين

نموذج خاص وينفـذون تلـك      يقرءون التعليمات المطبوعة في البطاقات ، أو في          .١

  التعليمات

يستخدمون العدسات المكبرة ، لدراسة تجزيع األخشاب والفروق بين أجزاء النبات            .٢

  وأوراق الزهرة
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٤٦  

  . يشاهدون الحياة الحيوانية ، في أحواض الحيوانات المائية والبرية  .٣

شياء متنوعة موضوعة فوق المنضدة ، باستخدام أدوات        يقارنون أوزان وحجوم أ    .٤

  القياس 

يدرسون نموذج الكرة األرضية ، ليحددوا موقع البالد والمحيطات ، وليقارنوا بين             .٥

ألرضـية ، وليعينـوا     الخرائط المستوية السطح ، والخرائط التي على نموذج الكرة ا         

  … الوقت باختالف المناطق ، الخ مشكالت اختالف

  

  
==============  
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٤٧  

  اللقاء األول مع الدارسات
  

ُيعد اللقاء األول مع الدارسات في أول يوم يحضرن فيه إلـى المركـز ، أمـر فـي غايـة                     

األهمية ، حيث االنطباع األول للدارسات هـام فـي الـرد علـى الكثيـر مـن عالمـات                    

 باإلداركـات    مـا ُيـسمى    االستفهام لديهن ، وعالمـات االسـتفهام كثيـرة تنـدرج تحـت            

الميـسرة ـ الـزميالت ـ مـادة      :  ، وهي عالمات اسـتفهام تـدور حـول    المسبقة للُمتعلِّم

وبالتـالي فـأن اللقـاء األول إمـا يـشجع      ... . التعلم ـ أجواء التعلم ـ مكان التعلُّم ـ الخ   

 الدارسات على اإلقبال على التعلُّم أو يجعلهـن غيـر متحمـسات للحـضور إلـى المركـز                 

  مرة ثانية 

  

  كيف نقوم بتفيذ اللقاء األول ؟

  يجلس الدارسات على شكل نصف دائرة أو مربع ناقص ضلع  

تقف الميسرة أمام الدارسات وتُعرف الدارسات بنفسها ، وبالغرض من اللقـاء ، وهـو     

  التعرف على الدارسات 

، أن  ) أو العكس   من اليمين إلى اليسار     ( تطلب الميسرة من الدارسات تباعاً وبالترتيب        

  تذكر كل دارسة اسمها 

إذا جلست الدارسـات    ( تقوم الميسرة بكتابة االسم على السبورة في المكان المخصص           

في نصف دائرة يجب كتابة األسماء على السبورة في نصف دائرة ، وبـذات ترتيـب                

  ) جلوس الدارسات 

ـ     : تكتب الميسرة اسم الدارسة   ل ـ بعنايـة   ببطء شديد ـ بخط كبيـر ـ بخـط جمي

حيث يوصل ذلك رسائل إنـسانية للدارسـة تتعلـق باهتمـام الميـسرة بهـا                . فائقة  

واحترامها لها من جهة ، وتركيز الدارسة على الطريقـة التـي ُيكتـب بهـا اسـمها                  

  من جهة أخرى 

تسأل الميسرة الدارسة عن السبب الذي أتت من أجله لاللتحاق بهذه المجموعة ، كـل                

ها الدارسة مقبولة ومشروعة وُمرحب بها ، ويجب الرد عليها مهما           األسباب التي تطرح  

عـايزه  (مثالً قد يكون أحد األسباب هو رغبة الدارسة في الخروج من البيت             .. كانت  
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٤٨  

.. أو تريد أن تتعرف على بنات من عمرها أو تريد أن تتعلم مهـارة مـا                 ) تشم نَفَسها 

الطريقة ) .. جايين علشان نتعلم    ( على الميسرة أن ترحب بالهدف وتطرح هي هدفها         

السابقة في الحوار مع الدارسات تحقق مبدأ المقابلة حيث نرد على إمكانيـات تحقيـق               

تبقى ملحوظة أخيـرة تتعلـق      . حاجة مباشرة عند الدراسة دفعتها أن تأتي إلى الفصل          

مبيوتر ،  بالصدق في ردنا على الدارسات ، مثالً لو ان دارسة قالت أنها أتت لتتعلم الك              

فتكون إجابة الميسرة بأننا ال نستطيع توفير ذلك اآلن ، وهو ليس ضمن خطتنا ، وإنما                

  تعلُّم القراءة والكتابة أساس لتعلم الكمبيوتر 

تستكمل الميسرة كتابة باقي أسماء الدارسات بنفس الطريقة السابقة ، وكذلك سؤال كـل       

  واحدة منهن عن سبب مجيئها 

  لية بكتابة اسمها هي وسط األسماء كما بالرسم تُنهي الميسرة العم 

  والدارسات كتابة اسم الميسرة هام ألنه يعطي داللة على المساواة بين الميسرة 

  تطلب الميسرة من كل دارسة الخروج على السبورة ومحاولة 

  سناء           

  

  التعرف على اسمها ، وأن تضع تحته خطاً ، والخبرة مع 

  تقول بأنه من النادر أن تخطيء دارسة واحدة في الدارسين 

  معرفة مكان اسمها على السبورة حتى لو تكرر االسم أكثر من مرة 

الدارسة تتعرف على االسم عن طريق المكان الذي كُتب فيه ، وليس عن             .. ألكثر من دارسة    

ـ     سبورة طريق إدراك الحروف أو األصوات ، حيث هذا المكان المكتوب فيه اسـمها علـى ال

  أصبح ملكها 

خروج الدارسات على السبورة للتعرف على أسمائهن ، يكسر هيبة السبورة والمساحة             

التي أمامها والتي تتحرك فيها الميسرة ، وال يجعل استخدام السبورة أو هذه المـساحة               

بل تصبح السبورة أداة متاحة للجميع ، لكل منا الحق في           .. مقصوراً على الميسرة فقط     

  .مها في الوقت المناسب لذلك استخدا

تطلب الميسرة من كل دارسة محاولة رسم اسمها في الكراس ، سوف تبـدو العمليـة                 

صعبة في البداية ، لكن يجب على الميسرة مساعدة كل دارسة على إنجاز كتابة اسمها               
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٤٩  

أكثر من مرة ، وفي حال زيادة عدد الدارسات بالفصل يحبذ أن تستعين الميسرة ببعض               

المهم أنه غير   .. ات المتعلمات في القرية أو الجيران أو مدرسين بمدرسة مجاورة           الفتي

أن تخرج دارسة من اللقاء األول إال وتجيد رسم اسمها ،           من األحوال   مسموح بأي حال    

حيث ينقلها ذلك من البصمة إلى اإلمضاء من أول يوم ، ويوصل لها وألسرتها ولجميع               

.. صل تبصم وخرجت بعد أول يوم تعرف كتابة اسـمها  أهل القرية أن البنت دخلت الف  

هذا مهم جداً في نجاح     .. هذا االنطباع بمدى جدية عملنا البد أن يظهر من اليوم األول            

  مشروعنا 

  تتفق الميسرة مع الدارسات على المواعيد المناسبة للدراسة  

  يمكن عمل تمرينات تساعد على التعارف األعمق بين الدارسات  

يسرة اللقاء بتحية الدارسات ، وتطلب منهن إذا كان من الممكن أن يـساعدهن              تنهي الم  

 . أحد بالمنزل على تكرار كتابة االسم حتى اللقاء القادم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



         دليل الميسرة                 وحدة التعليم/ ى باليمن الصندوق االجتماع
  

٥٠  

  

  خطوات أساسية لتحضير الدرس

  

 
 
 

 )  الدرس -  المادة -التاريخ ( بيانات أساسية  
 

 التهيئة  

  

 األهداف 

  

 الوسائل 

  

 النشاط 

  

 المحتوى 

  

  التقويم 
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٥١  

  …األهداف التعليمية 

  

   :المقدمة

نرغب في االبتعاد عن أسلوب التعليم الذي يعتمد على التلقين ، أو أن يقاس مـستوى تعلمنـا                  

بقدر ما حصلنا عليه من معلومات يمكن استرجاعها عند االمتحان وتـسجيلها علـى ورقـة                

 ، وهـذا     "مدعير في السلوك نتيجة للمران المُ     تغ" إن التعلم في مفهومه الحقيقي هو       .  اإلجابة

  . التغير تكون نتيجته اكتساب مهارات وخبرات جديدة تتعدى عملية حفظ المعلومات 

  

   ؟ما هو الهدف التعليمي

أو هو النتيجة النهائية    . هو وصف دقيق للسلوك الذي نود أن تصبح الدارسة قادرة على أدائه             

والصياغة الجيدة للهدف تساعدنا على تحقيقه وعلـى        . لدارسة  التي نرغب في أن تصل إليها ا      

  . تقييم أداء الدارسات في نهاية الدرس 

  

   :مستويات األهداف

   …األهداف العامة أو التربوية) ١(

مقرر دراسي واحد أو عدة مقررات      هي األهداف بعيدة المدى التي يمكن أن تتحقق عن طريق           

تنمية المهارات األساسية فـي القـراءة       : مثال  .  سنوات   في سنة واحدة ، وربما يلزمها عدة      

وهذه األهداف شاملة ، وهي تعبر عما يتمناه المعلم من          .  تنمية قيم االنتماء للوطن      –والكتابة  

نظام التربية عموما ، لذلك يصعب مالحظتها وقياسها ، ومع ذلك فهي مفيدة جداً فـي رسـم                  

  . السياسات العامة لبرامج التعليم
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٥٢  

   …األهداف المتوسطة) ٢(

 تنميـة مهـارة     وهذه األهداف أكثر تحديداً ، فالهدف العام يشمل عدة أهداف متوسطة ، فمثالًً            

  : القراءة والكتابة كهدف عام ، يمكن صياغته في أهداف متوسطة كما يلي

  التعرف على الحروف األبجدية  •

  كتابة جملة أو فقرة قصيرة •

  قراءة نص بالتشكيل الصحيح •

ـ          هداف المتوسطة أكثر وضوحاً   إذن األ   ى من األهداف العامة ، وهي تترجم األهداف العامة إل

  . العديد من العمليات التي سيقوم بها الدارس في فترة زمنية طويلة نسبياً 

  

   …األهداف الخاصة المحددة) ٣(

وهي أكثر تحديداً ووضوحا من الهدف المتوسط ، بل يمكن تحقيقها على مستوى درس واحـد                

ف على الحروف األبجديـة     التعر:  إذا كان الهدف المتوسط      فمثالًً. و لقاء واحد مع الدارسين      أ

  :وتسميتها ، تكون األهداف الخاصة 

  )…  ط ، ظ  الخ – ح ، خ ، ج –س ، ش ( تمييز الحروف المتشابهة  •

  استخراج حرف العين من عدة كلمات •

  اذكر كلمة تحتوي على حرف النون  •
  

  لتعليمي الجيدخصائص الهدف ا

١. يركز على سلوك الدارسة ال سلوك المرةيس  

  م ، السلوك النهائييصف نواتج التعلُّّ .٢

  يكون مفهوماً واضح المعنى .٣

٤. مكن مالحظته وقياسهي  
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٥٣  

   :يركز على سلوك الدارسة ال سلوك الدارس) ١(

ـ     : لو ركزنا االهتمام على سلوك الميسرة كأن نقول          ل مـسائل   أن تشرح الميسرة طريقتين لح

أما .  شيئاً أم ال     نالقسمة ، فقد تقوم الميسرة بالشرح فعالً دون أن نتأكد من أن الدارسات تعلم             

أن تستطيع الدارسة حل مسائل القسمة المطولة باستخدام طـريقتين          : عندما يكون الهدف هو     

إذن . الشرح  /التمرين/ الدارسة بعد نهاية فترة التعليم     مختلفتين ، فهذا يحدد بوضوح ما ستفعله      

  . م الذي يتمركز حول المتعلم ال المعلم التعلُّىعندما نركز على سلوك الدارسة فنحن نتجه إل

  

   :يصف نواتج التعلّم) ٢ (

أي أن األهداف تصف بوضوح النتيجة النهائية التي نريد الوصول إليها ، وليس األنشطة التي               

التعلّم وأنشطة التعلّم ، كما سيبينه الجـدول        فهناك فرق واضح بين نواتج      ! ستقوم بها الميسرة    

  :التالي 

  أنشطة التعلّم  نواتج التعلّم

أن تختصر الدارسة الكـسور     

  االعتيادية ألقل مقام ممكن

أن تالحظ الدارسة الميسرة وهي تختصر الكسور على         •

  السبورة

أن تتدرب الدارسة على اختصار الكـسور بمـساعدة          •

  الميسرة

مرينات الموجـودة فـي الكتـاب       أن تحل الدارسة الت    •

   …فحةص

أن تسمي الدارسة دول قـارة      

  آسيا على خريطة صماء

  ع الدارسة على خريطة سياسية لقارة آسياأن تطلِّ •

  أن تتدرب الدارسة على خريطة سياسية صماء •

  أن تدرس الدارسة دول قارة آسيا في كتاب الجغرافيا •

  

والتي هي بنفسها ،    سها األنشطة التي ستمارسها     وعلينا مالحظة أنه يجب أن تحدد الميسرة لنف       

  . ستمارسها الدارسات لتحقيق الهدف 
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٥٤  

   :يكون مفهوما واضح المعنى) ٣(

ولتحقيق هذا الشرط علينا أن نراعي أن تكون جميع األلفاظ واضحة في معناها وال تفهم بأكثر                

  .من معنى ، كما يجب أن تكون المادة الدراسية واضحة ومحددة 

  

   :مكن مالحظته وقياسهي) ٤(

وهذا الشرط هام في صياغة الهدف إذ أن إمكانية القياس هي التي تدلنا على تحقق الهدف من                 

معينة ال يمكـن    " أفعال  " عدمه ، ولكي يكون الهدف قابالً للقياس والمالحظة يجب البعد عن            

 ـلم بـ   ُيـج   يعالـ ى يميل إلـ يفهم  ـ يفكر  ـ يتذوق  ـيعرف  : قياسها أومالحظتها مثل 

 يجمع ـ يرسم  ـيميز  :  وعلينا استخدام أفعال محددة يمكن مالحظتها مثل .يستمتع  ـيألف  

 ـ يختار  ـ يقارن  ـ يفرق بين  ـ يحدد موقعا  ـ يصحح  ـ يضع قائمة  ـ ينتقي  ـ يقيس  ـ

  . يصف ـينطق 

  

ـ    فإن صياغة الهدف التعليمي ليست عملية معقدة ، إنما هي عملية تحت            … ختاماً  ىاج فقـط إل

وتحديد الهدف سيساعدنا على تقييم أنفسنا وأدائنا ، كما يـسهل           . التدريب على التفكير المنظم     

وكلما كان الهدف واضحا كلما ساعدنا ذلـك        . علينا تحديد الوسائل واألنشطة المالئمة لتحقيقه       

  .على ترتيب خطوات العمل أثناء أدائنا للدرس ، فتصبح النتائج أكثر فعالية 
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٥٥  

  تمرينات على األهداف التعليمية

  

  ) :١(تمرين 

 (، والحرف   )  دارسة (بجانب رقم الهدف الذي يركز على سلوك الطفل         ) د  (  الحرف   يضع

  ) .الميسرة ( بجانب الهدف الذي يركز على سلوك )  م

  الحرف  الهدف

    أن تشرحي للدارسات شروط الذوبان السريع  .١

    ل العربية اإلفريقية أن يعد الدارس قائمة بالدو .٢

    أن تكتبي الفرق بين البخر والغليان على السبورة .٣

    عدي أهدافاً لكل درس عند تحضيرهأن تٌ .٤

    أن تذكر الدارسة شروط الذوبان السريع .٥

    أن تتابعي المناقشات التي تدور أثناء الدرس .٦

    دارسينأن توجهي أسئلة واضحة لل .٧

    فقرة محددةاإلعراب في  أن تحدد الدارسة أخطاء .٨

    أن تشرحي األخطاء الشائعة في اإلعراب .٩
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٥٦  

  ) :٢(تمرين 

بجانـب  ) ش  ( بجانب رقم الهدف الذي يصف ناتج التعلم ، والحـرف           ) ن  (  الحرف   يضع

  .الهدف الذي يصف نشاط التعلم 

  الحرف  الهدف

    أن تبحث الدارسة عن النباتات الزهرية .١

    م القمريةأن تدرس الدارسة الالم الشمسية والال .٢

    أن تذكر الدارسة أسماء دول قارة آسيا على الخريطة .٣

    … رقم ×… أن تحل مسائل ضرب رقم  .٤

    أن تراجع جدول الضرب .٥

    أن تميز بين الالم الشمسية والالم القمرية .٦

    أن تدرس مواقع دول قارة آسيا على الخريطة .٧

    أن تصف خطوات رسم زاوية قائمة باستخدام المسطرة والمثلث .٨

    أن ترسم مربعا بمعلومية ضلعه .٩

    أن تصنف الدارسة النباتات الزهرية .١٠
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٥٧  

  ) :٣(تمرين 

بجانب الهدف  )  × (بجانب رقم الهدف الواضح ، والعالمة       ) (ضعي العالمة   

  . الغامض

  العالمة  الهدف

     جمهورية اليمنأن تذكر الدارسة محافظات  .١

    أن تحل تمرين على القسمة المطولة .٢

    هم أعمال الميسرة في الفصلأن نف .٣

    أن تذكر مكونات الجملة االسمية .٤

    أن تتذوق الموسيقى الجيدة .٥

    أن تتقن إجراء العمليات الحسابية األربعة .٦

    أن تختار قطعة موسيقية وطنية .٧

    أن تكون واسعة األفق .٨

    عرف محافظات الجمهوريةأن تَ .٩
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٥٨  

  ) :٤(تمرين 

بجانب ) ×  (هدف القابل للمالحظة ، والعالمة      بجانب رقم ال  ) (ضعي العالمة   

  .الهدف الذي ال يقبل المالحظة 

  العالمة  الهدف

    أن تحل الدارسة مسائل قسمة مطولة  .١

    أن تدرك الدارسة كيفية حل مسائل القسمة المطولة .٢

    أن تعي الدارسة معنى التنفس .٣

    أن تحدد شروط العمل كميسرة  .٤

    أن تحفظ قصيدة من عشرة أبيات .٥

    أن تميز بين الجملة الفعلية والجملة االسمية .٦

    أن تُسمع قصيدة من عشرة أبيات .٧

    أن تكتب الدارسة خطوات عمليتي الشهيق والزفير .٨

    أن تستوعب شروط العمل كميسرة .٩

     عشرة أبيات من قصيدة كذا تُسمعأن  .١٠
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٥٩  

  األركان التعليمية
  

  . صص في الفصل لغرض محدد األركان التعليمية هي األماكن التي تخ

  

  . وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من عملية التدريس والتنظيم الفعال في الفصل متعدد المستويات 

  

  . ويجب على الميسرة أن تربط أنشطة األركان التعليمية بالدروس التي يتضمنها المنهج 

  

  أهداف وفوائد األركان التعليمية

  

  زيادة مقدار التعلُّم .١

   التوجيه الذاتيتنمية مهارات .٢

  جعل التعلُّم جذاباً نشطاً .٣

  مواجهة احتياجات الدارسات  .٤

  زيادة اهتمامات الدارسات .٥

  األركان التعليمية أداة للتقويم .٦
  

  األركان التعليمية ناجحةوحتى تكون 

  

  حددي هدف تعليمي لكل نشاط •

  واجهي احتياجات الدارسات مختلفي القدرات واألعمار والمستويات •

  تفاعل الدارساتهيئي الفرصة ل •

  نمي التوجه الذاتي عند الدارسات من خالل تحملهن للمسئولية  •

  وفري الفرصة ألن تتعلم كل دارسة وفقاً لسرعتها •
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٦٠  

  عطي تعليمات وتوقعات واضحةإ •

  كوني مرنة في استخدام الوقت والمكان •

• عي األنشطة بحيث تتضمن أنشطة ابتكارية مفتوحةنو  

   الدارساتصممي األركان بحيث تثير اهتمام •

  مختلفة لتقويم األعمال والمهاماستخدمي طرقاً  •
  

  

  أنواع األركان

  

  

  

  األركان الدائمة

  
  األركان المؤقتة

  
  األركان المتنقلة
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٦١  

  تنظيم استخدام األركان وإدارتها

  تنظيم األنشطة التعليمية  •

  وضوح التعليمات •

  مالحظة سلوك الدارسات •

  اد ونشاط األركانمراعاة االستخدامات المتعددة لمو •

  تساعدك على أداء عملك بفعالية ستمارة تخطيط األركان التعليميةاالهتمام با •

  

  

  استمارة تخطيط األركان التعليمية

  

   ....................... :تاريخ االستخدام      ..........................:اسم الركن 

  ........................................... ..............:سية أو نوع المهارة المادة الدار

   ...............................................................................:األهداف 

   ......................................................................:األنشطة المطلوبة 

  .......................................................... ...........:األنشطة االختيارية 

   ...........................................................................:طرق التقويم 

   : ...................................................................مواد مطلوب جمعها

  ................................................................... : .مواد مطلوب عملها
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٦٢  

  )  بعد استكمالها ضعي عالمة : ( التخطيط واإلعداد مراجعة قائمة 

  األنشطة المخطط لها مناسبة للمكان  ..................

  كتابة اسم الركن والمواد الموجودة به  ..................

  يؤدي تصميم الركن وأنشطته إلي جذب اهتمام الدارسات  ..................

  وضوح التعليمات   ..................

  الدارسات واعيات باألهداف من وراء العمل بالركن  ..................

  يمكن تنفيذ األنشطة بأقل مساعدة من الميسرة  ..................

  وجودة في الركن ومتاحة للدارساتالمواد الضرورية م  ..................

  صممت األنشطة لتناسب مستويات عمرية ومهارية مختلفة  ..................

  تم تخصيص وقت لشرح أنشطة الركن والهدف من كل منها  ..................

..................  
تعرف الدارسات نظام الثواب والعقـاب علـى الـسلوك وكيـف            

  ة يحصلون على المساعد

  

  مالحظات أخرى  رسم تخطيطي للركن

  

  

  

  .إلي العمل في المجموعات ، ساعين إلي تكوين ركن للدرس الذي حضرناه … واآلن 

  

  دوني أفكار جديدة اكتسبتيها من زميالتك

  أكتبي أمثلة ألركان متعددة يمكن تصميمها في فصلك
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٦٣  

  أكتبي أفكار حول تصميم أنشطة مناسبة

  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

  

  

  

  

  

  

ركن

  الرياضيات

 ركن

  العلوم

 ركن

  المكتبة

  ركن

 اللغة العربية

  ركن

 الفن

  ركن

 االستماع
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٦٤  

  ميةالوسائل التعليمية والتعلُّ
  

  مقدمة تاريخية عن كيفية نشأة الوسائل التعليمية: أوال 

  

وعند تراكم المعلومـات    " الصبينة  " كانت عملية التعلم تتم قديما بواسطة المحاكاة والتلمذة أو          

 الخطوط والعالمات على الرمل عنـد شـرح         تاستخدمووالخبرات نشأت الوسائل المعينة ،      

ات الهندسية ، ومع مرور الوقت سعى أكثر من شخص في اكتشاف وسـائل جديـدة ،                 النظري

  :منهم 

  الذي استخدم القصص والمباريات بين المتعلمين  ) ١٥٣٦ - ١٤٦٦( ايراسموس  .١

الذي أكد على استخدام الحواس وعمـل أول كتـاب           ) ١٦٧٠ - ١٥٩٢( كومينيوس   .٢

  بالصور

ة التي اهتمت بالوسائل الـسمعية والبـصرية        وفي القرن الحالي كانت المدرسة التقدمي      .٣

  مثل الرحالت والزيارات الميدانية

  

  تعريف الوسائل التعليمية : ثانيا 

  

ثر مـن تعريـف     كمع اختالف المدارس والتقدم التكنولوجي السريع في عملية التعلم ، هناك أ           

  : نذكر منها للوسائل التعليمية ،

  

ن كل األدوات والطـرق التي تستخدم لتحـسي       .١

عملية التعليم والتعلم فـي إكـساب التالميـذ         

المهارات وتعودهم على العادات السليمة دون      

  االعتماد على الرموز واأللفاظ 
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٦٥  

هي أداة يستخدمها المدرس أو التلميذ لتوصيل المـادة العلميـة            .٢

داخل الفـصل أو خارجه ، علـى أن تـستخدم بهـدف التربيـة       

ة ، وهي إما تكون سـابقة       والتوجيه ولرفع كفاية العملية التربوي    

  .اإلعداد أو يعدها المدرس أو التلميذ 

  

  

  فوائد ومزايا الوسائل : ثالثا 

  

  خلق االهتمام وإثارة التالميذ وتشويقهم .١

  فهم ما يصعب شرحه أو تصوره .٢

  المساهمة في عالج مشكلة الزيادة الهائلة في المعرفة اإلنسانية .٣

  التغلب على الفروق الفردية بين التالميذ  .٤

  توفير خبرات حقيقية أو بديلة تحاول نقل الواقع إلي أذهان التالميذ .٥

  تخاطب أكثر من حاسة من الحواس الخمس .٦

  سرعة نقل المعلومات وتوفير الوقت  .٧

  صدق االنطباعات مع بقاء األثر .٨

  

   هرم الخبرة  :رابعا

  

    وهي الكالم … الرموز اللفظية

 حل تمـارين الحـساب ،       - اللوحة   -خريطة   ال -السبورة  :  وأمثلة ذلك    … الرموز البصرية 

    الرسم البياني-الرسوم التوضيحية 

   الكاسيت- اإلذاعة المدرسية … الصور الثابتة واإلذاعة والتسجيالت الصوتية

  األفالم التعليمية والتلفزيون التعليمي
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٦٦  

 في   ولها قيمة تربوية هامة لوجود عينات أو نماذج أو عمل بانوراما           … المعارض والمتاحف 

المعارض سواء كان معرض الفصل أو المدرسة أو المعارض العامة وكذلك أيضا المتـاحف              

  تجعل التالميذ في األحجام الطبيعية لألشياء

 تجارب العلوم والبيان العملي حيث يقوم المدرس أو التلميـذ بعمـل             … العروض التوضيحية 

  معين أمام اآلخرين ليبين لهم طبيعة هذا العمل وتفاصيله

 وهو تعبير حي بالحركة والمشاهدة المعبـرة مثـل التمثيـل والمـسرح              … خبرات الممثلة ال

  واستخدام مسرح العرائس

  )  عمق - عرض -طول (  وهي التي لها ثالثة أبعاد … الخبرات المعدلة
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٦٧  

  …الفصل متعدد المستويات 

  …إدارته … تنظيمه … ترتيبه 

  

  : الفصل بطريقة مالئمة خطوات تساعدني على ترتيب وتنظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ثم أضع مع الدارسات القواعد واإلجراءات المنظمة لسلوكياتنا داخل الفصل 

اصف الحالة الحالية 

  للحجرة ، مع الرسم

أطرح على نفسي

بعض األسئلة 

  االسترشادية

أرسم الخطة

 النهائية

أعرف الدارسات بخطة 

  ترتيب الفصل
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٦٨  

  أسئلة استرشادية لترتيب الفصل وتنظيمه

  

  ما هي األنشطة التي أود أن تحدث في فصلي ؟ .١

  ؟ هل سأنشط العمل في المجموعات وتعلم األقران .٢

   سنصممها في الفصل ، أنواعها ومكانها المناسب ؟ما هي األركان التي .٣

  ، واألنشطة الفردية ؟) عادة ذات ضوضاء أكثر ( أين أماكن األنشطة الجماعية  .٤

  خطوط سير التحرك داخل الفصل للتوجه إلي أي مكان ؟   ل  المختلفةمكانياتما اإل .٥

  الوضع المثالي لألثاث واستخداماته المتعدده ما  .٦

المـصادر التعليميـة     (… األدوات ، الملفات ، الكتب الخ       بة لوضع   المناسماكن  ما األ  .٧

  )للميسرة والدارسات 

  أين سنضع متعلقات الدارسات الشخصية ؟ .٨

  

  

  …وضع اإلجراءات والقواعد 

  

إن من أهم أهداف تعلم الدارسات في الفصل متعدد المستويات اشتراكهن فـي إدارة شـئونهن          

في وضع تلك القواعد التي تنظم وجـودهن فـي الفـصل            بأنفسهن وعليه فالدارسات يشاركن     

  . وممارسة العملية التعليمية 

  

وفيما يلي بعض األمثلة والنماذج التي سبق وأن وضعتها ميسرات الفصل متعدد المـستويات              

  .مع الدارسات وأثبتت نجاحها 
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٦٩  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قواعد فصلنا
  

  تبع التوجيهاتن .١

  كمل جميع المهامن .٢

  ال نترك الفصل بدون إذن .٣

  يق بعضنا البعضال نضا .٤

  نكون متعاونين مع بعضنا البعض .٥

 ننصت عندما يتكلم اآلخرون .٦

  األسبوع/ أسماء مساعدين اليوم 

  ودور كل منهم

  

  العلم      تيسير

  النتيجة اليومية      إيمان

  أمينة المكتبة      هدى 

  السبورات      عادل 

  األدوات      زينب
 

ماذا نعمل بعد االنتهاء من العمل

  أقرأ مجلة أو كتاب .١

  أرسم صورة .٢

  أساعد الميسرة .٣

  أكتب رسالة إلي صديقتي .٤

  ألعب لعبة  .٥

  أفكار متعددة لطلب المساعدة 

  

  جدول التوقيعات •

 إشارات متعددة •
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٧٠  

  

  

  

  

  

  مـالتقوي  
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٧١  

  

  ما هو التقويم ؟

   م ؟ لماذا أقو  

         م ؟ ماذا أقو  

             م ؟  كيف أقو  

   أقوم ؟ى   مت                 

  

  

   : قيمةىصدار حكم علإ :م يالتقي

  الشيء  

  و الموضوعأ 

  و الشخص أ 

  و البرنامج أ 
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٧٢  

جراء عملـي   إدار الحكم  والتشخيص واتخاذ      إص: التقويم  

  :ـ يتعلق ب

  التحسين  

  ة و التنميأ 

  و التعديل أ 

  و التطويرأ 
  

   : ١دراسة حالة 

فـي  تحريريـاً   اًمل ، عقـدت صـفاء اختبـار      صفاء وثناء ميسرتان لفصل بقرية األ     

 دارسـات   ٨: وكانت النتائج    )تضمن االختبار مسائل الجمع والطرح       ( الرياضيات للفصل ،  

   ٠ جيد  ٤ فوق المتوسط ، ٦ متوسط ، ٦ضعيف ، 

 بار وكانت النتائج لذات الدارسـات   تكرر االخت ،  سلوب  أل بذات ا  ينيسرتداء الم أبعد شهر وبعد    

  الدارسات وقبلتا الوضع   ىن هذا هو مستو   أحبطت الميسرتان واعتبرتا    أ. السابقة  النتيجة  مثل  

  . كما هو 

   

   : المطلوب

  م موقف صفاء وثناءيتقي 

  ؟لو كنتم مكان صفاء وثناء كيف ستفكرون وماذا ستفعلون  
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٧٣  

  : ٢ة دراسة حال

، ميـسرتان مجتهـدتان تـستخدمان     احالم وهند ميسرتان لفصل بقرية ست الحـسن      

خاصة في اللغة العربية ولكثرة حرصهما علي       ،  من الدارسات   ما أو   منهسواء  السبورة بكثرة   

عقـدت   . نقل الدارسات للدروس من السبورة     ى عل ناتنظافة كراسات الدارسات كانتا حريص    

ن االختبارات عدد  ن من اجتز  أ الدارسات وفوجئت الميسرتان ب    ىد مستو  لتحدي اًهيئة كير اختبار  

  .ة  دارس٣٠ من ٥

  

   : المطلوب

  يم موقف احالم وهنديتق 

   ؟لو كنتم مكان احالم وهند كيف ستفكرون وماذا ستفعلون 

  

  

   :٣ دراسة حالة 

 اتقـان   ى مساعدة الدارسات عل   ى عل اعملت كل منهم  ،  هبه ومها ميسرتان مجتهدتان     

خذت الدارسات كـل الوقـت فـي اتقـان          أونظير ذلك   .  ةالحساب والكتابة والقراء  ارات  مه

 شهور انتقلت هبه ومها خارج القرية واستلمت        ٣ بعد   ..المهارات المعرفية بالحساب والعربي     

،  استخدام العمل فـي مجموعـات        لتاعندما حاو ، و يضا  أالفصل ميسرتان جديدتان مجتهدتان     

 ..بيـنهن   حوار  أي  قامة  إو   أ ال يستطعن التعامل معاً   لن بعضهن و   ال يقب  ن الدارسات أكتشفتا  ا

دارساته فـي الحـساب     ى  نه معروف عن هذا الفصل ارتفاع مستو      أاندهشت الميسرتان حيث    

   . والعربي

  

   :المطلوب

  م موقف هبه ومهايتقي 

   ؟ لو كنتم مكان الميسرتان الجدد كيف ستفكرون وماذا ستفعلون 
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٧٤  

  لماذا نقوم ؟

   : النسبة للدارساتب
  

  عمال التحريريةألجابات وا المستمدة من تصحيح اإلالتغذية الراجعة .١

   الضعف طاء ونقاطخ األىالتعرف عل .٢

  طاء خالتخطيط لتالفي األ .٣

   التقدم والنموىساس بمدحاإل .٤

  زيادة الثقة بالنفس  .٥

   الدافعيةىارتفاع مستو .٦
  

   :بالنسبة للميسرات

   وإستراتيجيات التعلم فاعلية التدريسى مدىالتعرف عل .١

    والضعف في عملية التعلمىتشخيص نقاط القو .٢

  اءدسلوب التدريس وتطوير األأتعديل  .٣

  لي مهارة جديدةإ اتقان الميسرات للمهارات المطلوبة قبل االنتقال ىالتعرف علي مد .٤

  زيادة الثقة بالنفس .٥

   الدافعيةىارتفاع مستو .٦
  

  :بالنسبة لمعد المنهج 

  دافهبة المضمون لتحقيق األمناسمدى  ىالتعرف عل .١

  شطة واالستراتيجيات ن األةمناسبعلى مدى التعرف  .٢

   مناسبة المضمون للمرحلة العمرية .٣

   تطوير الطرق والوسائل المستخدمة .٤

   الدارسينى قياس مستو .٥

    داء المعلمينأ ىيد مستود تح .٦



         دليل الميسرة                 وحدة التعليم/ ى باليمن الصندوق االجتماع
  

٧٥  

م ؟ماذا نقو  

  
  عناصر العملية التعليمية

  

  الميسرة
  

  

  

  

                                                

  

  جواء التعلمأ 
  

  

  

  

  المنهج                                                      الدارسة

  
  

  

  

  البيئة
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٧٦  

  
  
  

  

  

  

  

  
 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جنتائج                                 تنفيذ                                        منه

   

  

  

  

  

  

  المتعلم

  الدارسة
  دافهاأل

  التعليمية

المحتوي 

وطرق 

  التدريس

وسائل

وإستراتيجيات تعلم 

 مساعدة

  رةالميس

 مساعدات

  التعليم

  بيئة تعلم
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٧٧  

  :خصائص التقويم الجيد 

  
  الشمول .١

  

  التنوع والتكامل .٢

  

  االستمرارية .٣

  

  التنظيم .٤
 

  االعالن عن نتائجه  .٥

  

  

م ؟كيف نقو  

  
  االختبارات التحريرية 

  االختبارات الشفهية 

  الحوار مع الدارسات 

  مال اليومية للدارساتعاأل 

  المالحظة اليومية 

  مواقف الدارسات داخل الفصل 

  ة للدارسات المواقف الحياتي 

  مال التحريريةعاأل 
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٧٨  

  

  

  م ؟قوأ ىمت

  
  لــقب

  

  اءــأثن

  

  دـــبع

  

  صياغة األسئلة

   : تمرين تمهيدي 

  : مجموعات عمل من الميسرات 

باالسـئلة  قائمة  مطلوب عمل   ) من واقع كشكول التحضير     ( السابقة  بالعودة للتحضيرات    . ١

  ة الدارسات من خالل الدروس السابقىالتي طرحت عل

  

  

  ) حد الدروس أمن خالل (  . ٢

   الدارساتىن يطرح علأكبر عدد من االسئلة يمكن مطلوب عصف ذهني أل

  



         دليل الميسرة                 وحدة التعليم/ ى باليمن الصندوق االجتماع
  

٧٩  

  

  صياغة األسئلة 

  

   السؤال الجيد ؟خصائصما 

  يتسم بالوضوح  

  يثير التفكير االبتكاري والتفكير الناقد 

  يساعد على تنمية االتجاهات وتكوين الميول  

  يكون له هدف تعليمي واضح 

  تخدم لغة واضحة وكلمات مناسبة للصف الدراسييس 

   الفكري المطلوبى المستوإلىدوات االستفهام التي تؤدي أيستخدم  

  

  : متطلبات صياغة السؤال الجيد 

  االطالع الواسع خارج الكتاب المدرسي ، ومن أكثر من مصدر 

  القدرة على نقد الكتاب المدرسي والتحرر منه 

  األسئلة التقليديةالقدرة على التحرر من أسلوب  

  التفكير واالهتمام بصياغة السؤال 
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٨٠  

  تصنيف األسئلة على أساس مستويات المعرفة
  

  

مستويات 

  المعرفة
  نوعية األسئلة المستخدمة  ما يقتضيه هذا المستوى

 أذكر؟؟ عرف ؟  متى ؟ أين ؟ ْنم  استرجاع المعلومات  التذكر

  الدارسإعادة صياغة المعلومة بلغة   الفهم

صف ـ قارن ـ اشرح  ما 

الفرق بين ـ أكتب بكلمات من 

  عندك ـ أعد صياغة

  التطبيق
تطبيق قاعدة أو مبدأ في حل مشكلة أو 

  مسألة

استخدم  صنّف ـ أكتب ـ حّل ؟ 

مثاالً  استعمل ـ استخرج  انتقي 

  ـ ماذا ؟

  تحديد أسباب واقعة أو استنتاج  التحليل
لماذا ؟ ـ حلل ـ علل ـ حدد 

  سباباأل

  التركيب
يتطلب تفكيراً ابتكارياً لحل مشكالت 

  لها أكثر من حل

كيف تحسن ؟ كيف تحل ؟ صمم 

  ـ أنشئ  ـ أكتب ـ ركب

  إصدار أحكام وكيفية تعديل السلوك  التقويم
ما رأيك ؟ أي الحلين أفضل ؟ ـ 

   ناقش ـ أحكمـقرر
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٨١  

  : بعض المشكالت الشائعة عند صياغة األسئلة 
  هل ؟ : لتي تبدأ بـ األسئلة ا •

هذه االسئلة غالبا ما تكون في مستوي التذكر فقط ، واحيانا يهدف السؤال الـي اكثـر مـن                   

  : االجابة بنعم اوال مثال

 – لبنان   –ليل  ( في الكلمات التالية    ) ل(  حرف ىن تضعي دائرة عل   أ نهل تستطيعي  

  ؟ )ليالي 

  ؟ ١٢+٥ جمع نهل تستطيعي 

  تتكون الجملة الفعلية ؟  مما ي أن تذكرنهل تستطيعي 

  :الصياغة السليمة هي  

  ) ليالي – لبنان –ليل ( في الكلمات التالية ) ل(   حرفىضعي دائرة عل -

  ١٢+٥وجدي حاصل جمع أ -

  مما تتكون الجملة الفعلية ؟ -

  

  

  :األسئلة الغامضة  •

 حدثنا عن. . ماذا عن . . ناقش  -

  ناقش عملية الزراعة  -

  

  :األسئلة الموحية باإلجابة  •

   ، أليس كذلك ؟ اليمن بزراعة البنتشتهر  -

  هل هذه األشكال مثلثة أم مستديرة ؟  -

  :األسئلة المركبة  •

  ما الفرق بين الزاوية الحادة والمنفرجة ؟ وكيف تقيسها ؟    -
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٨٢  

  )١(تكليف 

سئلة لجميع المستويات   ، أ  ضعي مع زميالتك من خالل درس         ، في ضوء المستويات المعرفية   

   خالل اليوم الدراسيا استخدامهمع تحديد توقيت

  

  )٢(تكليف 

  سلوب تقويمها مع الدارساتأو، حددي مجموعة من النتائج المراد تقويمها مع الدارسات 

  

  

  انواع االختبارات

  

  :االختبار البنائي 

ـ      أ في   ويطبق دورياً ،  ويستخدم للتقويم المرحلي      ى مـد  ىجزاء من وحدة دراسية للوقوف عل

ئلة التـي تـتم     سوتعتبر األ ( وللبدء في دراسة موضوع جديد      ،  ا درسوه   استيعاب الدارسين لم  

  نوع من التقويم البنائي)  داخل الفصل

  

   :االختبار النهائي

 التحصيلي للدارسـين التخـاذ      ى تحديد المستو  إلىويهدف  ،  يطبق في نهاية الفصل الدراسي      و

  . ما قرار

  

   :االختبارات الموضوعية: وال أ

 والموضـوعية   الـدارس ،  جابة  إ ىحكام موضوعية عل  أمعلمين من تكوين    وهي التي تمكن ال   

ال الـدارس    عليهـا    لن الدرجة التي يحـص    أيقصد بها البعد عن الذاتية في تقدير الدرجة أي          

  تختلف باختالف الشخص المقدر 
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٨٣  

  :مميزات االختبارات الموضوعية 

   نتائجها ثابتة٠

   تغطي معظم موضوعات المقرر الدراسي٠

  ليةيدد بدقة تباين المستويات التحص تح٠

   في سرعة التفكيرالدارسين تكشف عن قدرة ٠

   سهلة التطبيق وتقدير الدرجات بسهولة٠

  ابةج يمكن لغير المتخصص تقدير الدرجة بسهولة من خالل مفتاح اإل٠

  أخرى يسهل مقارنة نتائجها بنتائج ٠

  

  :عيوب االختبارات الموضوعية 

  ئلةسة األغايود صعوبة في صج و٠

   قياس جميع جوانب التحصيل والتعلمى عدم القدرة عل٠

   تعطي فرصة كبيرة للتخمين ٠

  

   :نماط االختبارات الموضوعيةأ

  سئلة الصواب والخطاءأ .١

  )كمل أ( سئلة التكميل أ .٢

  سئلة المزاوجةأ .٣

  سئلة االختيار من متعددأ .٤

  عادة الترتيبإسئلة أ .٥

  جزاء في الرسمأ ىسئلة التعرف علأ .٦

   التصنيف سئلةأ .٧
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٨٤  

   :ثانيا االختبارات المقالية

مثير لذهن الدارس للتعبير عن رأيه وتوصيله للمستويات العليا مثل التحليـل            : اختبار المقال   

 التعبير وترتيب االفكار وصياغتها     ى فهو يوضع لقياس قدرة الدارسين عل      ،والتركيب والتقييم   

   وجهات النظرىبأسلوبه الخاص والتعرف عل

  

  :سئلة المقال أ نماطأ

  :  االسئلة القصيرة ٠

....  حيث   من... و   ...  قارن بين  – بما تفسر    – فسر   – ى ما دليلك عل   -دافه ما األ  –ذكر  أ

  ....ى  علعطي مثاالًأ –كمل ما يلي أ – علل -

  :ئلة المطولة س األ٠

  علل – ....سباب أ ما –صف 

  

   :مزايا االختبارات المقالية

   الخاصمسلوبهأكار والتعبير عنها بف ترتيب األىعلتقيس قدرة الدارسين  -

   الدارسينى عمق المعرفة لدىتكشف عن مد -

  سلوب التفكير الذي يتبعه الدارس في مواجهة مواقف الحياة المختلفة أتبين  -

   االبداعى قدرة الدارس علىتبين مد -

  

   :ية ختبارت المقالاالعيوب 

  تغطي جميع موضوعات الدراسة ال -

  رذاتية التقدي -

   في تقدير الدرجات اً كبيرتتطلب وقتاً -

  

   :تكليف

   مطلوب من كل مجموعة تصميم اختبار للدارسات
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٨٥  

  

  
   

  أسس عمليـة ، تـستهدف إصـدار الحكـم بدقـة            ى عل تقومعملية منهجية   وهالتقويم  

 نظام تعليمي ، وتحديـد مـواطن القـوة          يأوموضوعية على مدخالت وعمليات ومخرجات      

 لعالج وإصالح ما يتم تحديده      وإجراءات  قراراتواتخاذ ما يلزم من      كل منهما    يوالقصور ف 

  . مواطن القوة والقصورمن

   : فى ضوء التعلم النشطالتقويم 

يم ليكون فعـاال ومحققـاً      و التق ي أن تتوافر ف   ي ينبغ متعددة استخالص مواصفات    يمكننا

 - :المواصفاتللغرض منه ومن هذه 

 :االرتباط باألهداف  )١(

يم باألهداف المطلوب تحقيقها وبقدر وضوح األهـداف تكـون          وباط التق  يجب ارت  حيث

   .مويالتقفاعلية 

  :االستمرار  )٢(

  . عملية مستمرة ، تحدث قبل التدريس وأثناءه ، وبعده مويالتق

  :الشمول   )٣(

 ، هـدف وأى نقطـة       ي كل الجوانب المراد تقييمها وعدم إغفـال أ        مويالتق يتناول   حيث

 قدرات واستعدادات   ىعداه إل تعلى جانب التحصيل الدراسي فقط بل ت       ال تقتصر    مويالتق فعملية

  . ، ونموهم الشخصي واالجتماعى الدارسين

  :التعاون  )٤(

 فيهـا  عملية تعاونية يشترك فيها كل القائمين علي العملية التعليمية وقد يـشارك              مويالتق

  . والموجه وغير ذلك من المسئولين فى هذه العملية الميسر

  م النشط فى ضوء التعلُّالتقويم
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٨٦  

  : دواتالصالحية لأل )٥(

 تتـسم  بما يجب أن يكون عليه قياس الهدف بطريقة صحيحة           مويالتق تقوم أدوات    بحيث

  . بالموضوعية وتكمل األدوات بعضها بعض

  

  : وأساليبه التقويمطرق 

 األهدافوتبعاً لطبيعة     تبعاً للهدف من عملية التقييم ذاتها ،       وأساليبه التقويم طرق   تختلف

  : ى إلمويالتقوعلي ذلك يمكن تقسيم طرق   لها ،سةالدارالمراد التحقق من بلوغ 

  :المالحظة  )١(

 أداء  الميـسر  ، فقـد يالحـظ       الدارسـين  عن المالحظة من طرق جمع البيانات       وتعتبر

 عمالً معيناً يدل على أنه قد تعلـم         ي يؤد وهو وهو في موقف سلوك معتاد أو يالحظه         الدارس

 فمـثالً  . لمعرفة مدى ما حققه من أهداف        سالدار مالحظة ى عل الميسرحيث يعتمد   . شيئاً ما   

ـ  ـ مدى تعاونه معهم  ـوسلوكه مع زمالئه  الدارس يالحظ   ال مشاركته االيجابية فـى األعم

  . الذي يدرسه بالموضوع المرتبطة

  :يم الشفهية وطرق التق )٢(

   :وبأهداف مختلفة منها  ،ه تدريسأثناء األسئلة الشفهية بكثرة الميسر يستخدم

 استيعابهم وفهمهم لما يقول وتشجيع      مدى ، ومعرفة    ه لشرح الدارسينابعة   مدى مت  معرفة

وتستخدم األسئلة الشفهية   .  من معلومات    هونيتذكر التعبير عن أرائهم وقياس ما       ى عل الدارسين

 بتنميـة   الميسر لذا يجب أن يهتم      المستمروهى من أفضل طرق التقييم      . كوسيلة لتقييم التعلم    

  .  علي تحقيق األهداف الدارسين يساعد بحيثتوجية األسئلة الشفهية مهاراته على صياغة و

 تقـديم عـرض أو      الـدارس  مـن    الميسر أن يطلب     أيضاً ،  ومن طرق التقييم الشفهية   

 والهدف من هـذه     الدارس مسبق من    إعدادموضوع معين أمام الفصل وقد يسبق هذا العرض         
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٨٧  

 تقديم عرض جيـد أمـام       ى عل هة وحرص  العمل والمثابر  فى الدارسالطريقة هو اختبار جدية     

  .الفصل 

  :االختبارات  )٣(

ويمكن أن تكون وسـيلة  في المدارس النظامية ،     من أقدم وأكثر طرق التقييم شيوعاً        هى

ـ أى  ،   ومـستوياتها    األسـئلة  نوع   ى  التعلم ، ويتوقف ذلك عل     جيدة لقياس نتائج    نـوع   ىعل

  :تبارات ومن أنواع االخ.. تضمنه من أسئلة تاالختبارات وما 

  : المقال اختبارات  ) أ 

 العقلية مثل قدرتـة علـى التـذكر أو          الدارس تقيس مستويات متعددة من قدرات       وهى

  ....يم أو التفكير االبتكارى ي أو التقالتحليل

  :سئلة الموضوعية  األاختبارات ) ب 

 اراتي ، أسئلة االخت   أختبار الواحد مثل اسئلة الصواب والخط      بتعدد األسئلة فى اال    وتتميز

 تغطيـة   يمكن وأسئلة التكملة وأسئلة التوفيق أو المزاوجة وأسئلة حل المشكالت وبهذا            المتعددة

  .أجزاء كبيرة من المقرر 

  :المقابلة الشخصية  )٤(

 فـى  من أهم طرق وأساليب التقييم التربوى والنفسي فهى من أكثر الوسائل الفعالـة    تعد

 مهـارة دقة نتائج تلك المقابالت على      الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية وتتوقف       

 بالمقابلة أن   القائم الذى تجرى معه المقابله بحيث يستطيع        الدارسالقائم بالمقابلة ومدى تعاون     

   .المتعلم/الدارسيديرها ويحلل الجوانب األساسية لها ويستشف ويقيم سلوكيات 

  : )الحقيبة التقويمية ( التقييم بالبورتفوليو  )٥(

وهو مـا يعـرف       ، الدارسينو من أحدث االتجاهات التربوية فى تقييم        ه: البورتفوليو  

 لكـل  اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أحيانـا         هجمع فيه أعمال   تُ دارس ملف انجاز لكل     بعمل
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٨٨  

عيـة   طولية تتبُ  دراسةفى جميع المواد أى يعتبر بمثابة       ه   ، احيانا أخرى ألعمال    همادة على حد  

   .الدارسلمستوى أداء 

  

 الدارس إنجاز  ملف صرعنا

  :اآلتيةملف العناصر الرئيسة ال ويتضمن  إنجازه بنفسهملف بإعداد الدارس يقوم

  : علي البيانات اآلتية وتشتمل:  صفحة الغالف  .١

  ...................... ...............: ........................القرية  اســـــــم

  ........................................................: ..................المركز  اسم

  .................................................................... :  الدارساســــم

  ...........................................................................:  ـفالصــ

  ........................................................................:  ة/ الميسر  اسم

ـ  الـدارس  وضع صورة شخصية أو أي رسم أو شكل يفضله           ويمكن  الغـالف   ى عل

  .للملف الخارجي 

  الدارس إنجازتعريف بملف . ٢

  .  واهتماماته وكذلك عن ملفه توضع بعد صفحة الغالفنفسه فكرة عن الدارس يعد

  : شاد به االستريمكن مثال

 أن تعجبكم األعمـال التـي       أرجو...... ، أحب    .....في الصف   و.........  اسمي   أنا

  . ملفي يتضمنها

  : فهرس الملف .٣

 المحـاور  بطريقة منتظمة مكونات ملفه بنفسه ويرتبها بما يتناسب مـع            الدارس يسجل

  :الرئيسة التى تتضمن اآلتى 
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٨٩  

  . صفحة الغالف -

  .  بنفسهالدارستعريف  -

  . يفات اإلجباريةالتكل -

  .التكليفات االختيارية  -

  .نتائج االختبارات  -

  .أفضل األعمال التى أداها التلميذ  -

  :  اإلجباريةبالتكليفاتقائمة . ٤

 فـي   صف/مجموعة تعلمية  لكل   كل مركز  المتابعين وميسرات /بين المشرفين  عليها   يتفق

   لمركز تنمية الفتاة بداية العام الدراسي

  :  االختياريةاتبالتكليفقائمة  .٥

 االختيار من بينها وفق ميـولهم       للدارسين يمكن مجموعة من التكليفات     ة/الميسر يقترح

  ، وقدراتهم واهتماماتهم

  : نتائج االختبارات .٦

   نتائج بعض االختبارات الدورية التحريرية والشفهيةوتشمل

  : الدارسيننتائج مالحظة أداء . ٧

) ابالقـراءة و الكتابـة والحـس      (المهارات األساسية    لتبين تدرج نمو     ة/الميسر يسجلها

  والمهارات العقلية والعملية

  :لدى الدارسين  الجوانب الوجدانية تطورنتائج مالحظة . ٨

 التي تكشف عـن     الدارس عن سلوك    مالحظاته تقرير مختصر أهم     في ة/الميسر يسجل

  اتجاهاته وقيمه
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٩٠  

  :  كل شهرللدارس التحريرية األعمال أفضل .٩

  :  كل شهر مثلللدارس التحريرية األعمال أفضل شملوت

  اإلمالء والخط والتعبير. أ

  تلخيص بعض الدروس المقررة. ب

ـ الدارسعينة من إجابات   . ج  واألسـئلة  بعـض مـسائل الرياضـيات    ى عل

  والتكليفات في مختلف المواد الدراسية

  الدارسكراسات . د

  التكليفات المنزلية .هـ
  

، ويمكن   فى الملف  ) الدارسمثل كراسات    (عمال التحريرية    وضع جميع األ   يشترط ال

  إذا كان ذلك ممكناً  األمر ي وولالميسر عنها كتابة بأسلوبه ويعلق عليها الدارسأن ينوه 

  : وتتضمن:  مكونات اختيارية. ١٠
  

 الدارس متنوعة من األنشطة المرتبطة بالمادة التى تحقق أهداف المنهج يختار            مجموعة

  :، مثل  لين مختلفينمنها عم

 ـ أسماء وعناوين لبعض القصص التي قرأها  – الدارسصور عن رحالت وزيارات (

ـ  العمليات الحسابية واألشكالبعض ـبعض الرسومات التي قام برسمها    كتابة كلمات معينة  

، وكـذلك  )  لنبات أثناء فتـرة نمـوه  الدارس مالحظات تسجيل ـ حوار مع شخص معين  ـ

    . أى أنشطة تعليمية أخرىأو الدارسونتى يقوم بها المشروعات ال

  :الدارس تعليقات . ١١

  : ، عن طريق إجابته عن األسئلة اآلتية تعليقاته على بعض أعماله الدارس يسجل

 الـسؤال فـي حالـة األعمـال         هذا  (؟ العمل اخترت القيام بهذا     لماذا -

  )  فقطاالختيارية
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٩١  

   الخطوات التى اتبعتها فى تنفيذه ؟ما -

  ؟  الذي تعلمته خالل أدائك لهما -

   واجهتك أثناء أدائك له ؟ي الصعوبات التما -

   تغلبت على هذه الصعوبات ؟كيف -

  ؟ العمل الذي ساعدك في إنجاز هذا من -

    :واستعداداته إمكاناته حسب  ببعض األسئلة اآلتيةاالستعانة ويمكنه

  ؟  األنشطة التي اخترت القيام بهاما -

  ؟ بالرضا عن أدائك لها تشعر المهام التي ما -

  ؟  المهام التي كان يجب أن تؤديها بشكل أفضلما -

   المهام التي لم تتمكن من أدائها ؟ ولماذا ؟ما -

  ؟  أفضل تعليق تلقيته على أعمالكما -

  ؟  أفضل عمل قمت بهما -

  .  ذكر أي شئ آخر يعبر عن مضمون الملفللدارس ويمكن
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٩٢  

  ة/ اصة بالميسر بعض استمارات التقويم الخ
  

  استمارة مالحظة ذاتية من جانب الزميالت الميسرات

  : ة /اسم الميسر            : مدرسة 

  : ة /اسم الميسر        :  االستمارة تعبئةتاريخ 

  :محافظة   :                                  عزلة     :ية قر
  

  بالتأكيد أنا أتقدَّم ... أنا أقيم نفسي 

  

وس  جيد  البند
مت

دة   ط
عا
ج إ
حتا
ي

ظر
ن

  
مقترحات إلعادة النظر 

تساعد على التحسين في 

  المرات التالية

  :أمور إدارية : أوالً 

          اترصد غياب وحضور الدارس

          متابعة الغائبين 

           اتالرصد في ملفات الدارس

استخدام المكان بشكل يـسهل عمليـة       

طريقة الجلـوس ـ اسـتخدام    ( التعلُّم 

  . ) .الحوائط ـ 

        

يرجى ذكرهـا   ( صعوبات في المكان    

  ) تفصيالً 

  

    مقترحات للتعامل مع الصعوبات 

  ) :الروتين ( أمور تنظيمية : ثانياً 

          التقدم في االتفاق على الروتين 

           في وضعه اتمشاركة الدارس

كتابة ـ رسم ـ طرق   : طريقة عرضه 

  أخرى  

        

          زاتاإلنجا: مدى تطبيقه عملياً 
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٩٣  

    تذكر : مشكالت تطبيقه 

  :التخطيط للدرس : ثالثاً 

          إنجاز التحضير في الدفتر 

          تذكر: مشكالت في التحضير 

          ...وسائل ـ أدوات : جهيزي للدرس ت

          مشاركة الدارسين في التجهيز

  : نشاطنا التعلُّمي أثناء اليوم : رابعاً 

  طريقة أدائي للدرس 
        

          وزيع األدوار بين الزميلتين ت

          تذكر: تنوع مصادر التعلُّم 

           اتالتعامل مع الفروق الفردية للدارس

           : اتمشاركة الدارس

    إنجازات نفخر بها  

    صعوبات في المشاركة 

          : التعلُّم النشط 

          التعلُّم الذاتي  

          تعلُّم األقران  

          العمل في مجموعات  

          األركان  

           : اتالعالقة اإلنسانية بالدارس

إنجازات عامة نفخر بها وننقلها لبـاقي       

  :الميسرات 

  

   

   

   

مالحظات عامة نود الحوار حولها مـع       

  : آخرين 
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٩٤  

  مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتاة                    الصندوق االجتماعي للتنمية

  

شرفرةعناصر لمتابعة أداء الميسمن جانب الم   
  

  : بيانات أساسية عن الفصل 

  وصف المكان ، إمكانيات المكان ، مشكالت المكان  

  عدد الدارسين ، فئتهم العمرية  

  

  : األمور اإلدارية 

  ) فنياً ( ملفات الدارسين  

  طرق الرصد في ملفات الدارسين  

  استخدام المكان  

  إمكانية استخدام أماكن أخرى  

  ور الدارسين متابعة غياب وحض 

  التصرف مع الغائبين  

  

  : األمور التنظيمية 

  إلي ما وصلنا في االتفاق على الروتين 

  مشاركة الدارسين  

  كيف نطبقه  

  أهم االكتشافات  

  أهم المشكالت    

  

  :التخطيط للدرس 

  دفتر التحضير  

  التجهيز للدرس  

  مشكالت التحضير  
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٩٥  

  :النشاط التعليمي أثناء اليوم 

  أداء الميسرة  

  العالقة بين الميسرتين في تنسيق األداء  

  وجودها من عدمه ـ إنجازاتها ـ مشكالتها : أنشطة التعلم النشط  

  مدى مشاركة الدارسين  

  

   : الميسراتنقاط للحوار مع 

    

    

    

    

    

   

  

  :نقاط اتفقنا عليها للمتابعة في المرة القادمة 
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٩٦  

  نمية المهارات الحياتية للفتاةمراكز ت       الصندوق االجتماعي للتنمية

  

   من جانب المشرفعناصر لمتابعة أداء الميسرة

  ورصد االحتياجات التدريبية
  

  مستوى األداء
  العبارات  م  

  ض  م  ج
احتياجات 

  التدريب
  :التخطيط للدرس : أوالً 

          صياغة األهداف بدقة   ١
          طرق تدريس المهارات األساسية للغة العربية   ٢
          طرق تدريس المهارات األساسية في الرياضيات   ٣
          األنشطة التعليمية وتنوعها   ٤
طرق صياغة األسئلة وعالقتها بـالتقويم فـي مراحلـه            ٥

  المختلفة 

        

  : تنفيذ الدرس وإدارة الفصل : ثانياً 

          ضبط الفصل   ٦
          الروتين   ٧
          التركيز والهدوء   ٨
           األسئلة وإعطاء الوقت الكافي للردجيهتوطريقة   ٩
          اإلجابات الجماعية   ١٠
          الموضوع / تناول المفاهيم األساسية للدرس   ١١
          دقة المادة العلمية   ١٢
          ارتباط الدرس بحياة الدارسين   ١٣

  : استراتيجيات التعلُّم : ثالثاً 

          التعلُّم الذاتي   ١٤
           تعلُّم األقران  ١٥
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٩٧  

          العمل في مجموعات   ١٦
١٧  ْتوظيف األركان في النشاط الُحر          
          توظيف األركان في النشاط الموجه  ١٨
          تصميم أنشطة الركن ووضوح التكليفات  ١٩

  : األعمال التحريرية : رابعاً 

          لماذا ؟ الهدف منها   ٢٠
          درجة وضوح التكليفات للدارسين   ٢١
          نوع األعمال   ٢٢
          كميتها / حجمها   ٢٣
          كيف تُتابع ؟   ٢٤

  : العالقة بين الميسرتين : خامساً 

          توزيع العمل فينا بينهما   ٢٥
          االلتزام بالتوزيع أثناء التنفيذ   ٢٦
          درجة التناغم بينهما أثناء التنفيذ   ٢٧
          التقييم اليومي للعمل والعالقة   ٢٨
          التحضير ليوم الغد   ٢٩

  : المهارات الحياتية : سادساً 

إكساب الدارسات معارف ومهارات شخـصية جديـدة          ٣٠

  تتعلق بنموهن في هذه المرحلة العمرية 

        

إكساب الدارسات معارف ومهارات شخـصية جديـدة          ٣١

الناس في  / األسرة  / الزميلة  ( تتعلق بالعالقة مع اآلخر     

   ) المجتمع المحلي

        

إكساب الدارسات معارف ومهارات شخـصية جديـدة          ٣٢

  تتعلق بعملهن اليومي الذي يقمن به 

        

إكساب الدارسات معارف ومهارات شخـصية جديـدة          ٣٣

  تتعلق بوعيهن بالبيئة من حولهن 
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٩٨  

  : أهم مالحظات المتابع ، باإلضافة إلى النقاط السابقة 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------  
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٩٩  

  

  

  

  

المهارات األساسية 
  فى تعلُّم

  القراءة والكتابة
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١٠٠  

  

  

  غةُـالل

  أصواتٌ

  يعبر بها كُل قوٍم

  عن َأغْراِضهم

   "لسان العرِب "
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١٠١  

  األهداف

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

بنهاية هـذا القـسم التـدريبي سـيكون بمقـدور           

 :الميسرات والميسرين 

معرفة األمور األساسية المحددة لتعلُّم الدارسـين        .١

 اءة والكتابة القر

تعليم الدارسـين القـراءة والكتابـة بالطريقـة          .٢

  الصوتية

تدريب الدارسين على الكتابة بالطرق الصحيحة   .٣
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١٠٢  

   والكتابةاألمور األساسية المحددة لتعلُّم القراءة :أوالً
  

  دروس في التعلُّم  : مرينت. ١
  

 جديدة ـ طبخة جديدة ـ تـشغيل    مهنة( من خالل تجاربك الشخصية في التعلّم . ١

 خالل تجاربك حاول أن تجتهد من) . … جهاز فيديو ـ أن أكون أباً أو أماً ـ الخ   

  :في إكمال الُجمل التالية 
  ………………………………… بسرعة عندما أتعلم 

           ………………………………………………………  
  …………………………………… ببطء عندما أتعلم 
    ……………………………………………………  

  ……………………………… التعلم سهالً عندما أجد 
    ……………………………………………………  

  ………………………… التعلم ضمن مجموعات إن 
    ……………………………………………………  

  ………………………………… التعلم من الكتب إن 
    ……………………………………………………  

  ………………………… بشكل جيد من شخص أتعلم 
    ……………………………………………………  

  …………………………… بعملية التعلُّم عندما أستمتع 
   ………………………………………………………  
  :  يشارك كل شخص إجاباته مع شخص آخر  . ٢

   هي أوجه التشابه وأوجه االختالف في نمط تعلُّم كل منا ؟ما
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١٠٣  

   والتعلُّمالتعليم
  

 األخـرى   الكائنـات داد اإلنسان للحياة هي أطول وأصعب مراحل إعداد          مرحلة إع  إن

.  سنة علـى األقـل       بعدلحياتها ، فالسمكة تتعلم العوم في أربع ساعات والطفل يتعلم المشي            

العمـل ـ    :  المجتمـع  فيونحن نعد الطفل في مراحل طويلة من التعليم ليكون عضوا نافعا 

إن تطور . النتماء إلى وطن ـ صنع الحضارة وتطويرها   ـ ا بجماعة أسرة ـ االلتزام  تكوين

  . جعل األسرة تترك مهمتها في تعليم األبناء لمؤسسات الدولة المعارفالمجتمعات وتطور 

 نتيجـة  تغير في السلوك نتيجة المران الُمدعم ، أو اإلتيان باستجابة جديدة لموقف ما               هو التعلم

 : مثـل  SENSORY ADAPTATIONف الحسي المران المدعم ، وهو يختلف عن التكي

 التكيـف  ألن … . الخ…  األشياء الساخنة أو الباردة      لمس –تكيف البصر مع الضوء الشديد      

الحسي يختفـي عنـدما تـزول ظـروف التنبيـه ، وهـو أيـضا يختلـف عـن النـضج                      

MATURATION الخ…  الجهاز التناسلي تطور –كبر حجم العضالت   : مثل …   
  

  النشطالتعلُّم            يدي التقلالتعليم

 فـي المراحـل الدراسـية       يتم .١

 النظامية

 يتعلم من المعلم بـشكل      المتعلم .٢

  رئيسي

 حـول المعلـم بـشكل       يتمركز .٣

  أساسي

   خاملالتعليم .٤

   موضوع مسبقاالتوجه .٥

نمــي اإلبــداع وال العقليــة  يال .٦

 الناقدة

  من المهد إلى اللحد يتم .١

األسرة قبل  :  يتعلم من    المتعلم .٢

 – الكبار – األقران –ة  المدرس

 وسـائل  – القراءة – المالحظة

  اإلعالم

   حول المتعلم يتمركز .٣

   نشطالتعلم .٤

   التوجهذاتي .٥

  اإلبداع والعقلية الناقدةينمي .٦
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١٠٤  

 :قراءات في تعلُّم األطفال
 
  من خالل تفاعل الطفل وتواصله مع أقرانه وأهله وأفراد مجتمعه ، التعلم يحدث .١

  باشراً  المحيطة به اختباراً مالبيئةومن خالل اختبار   

   واهتماماته واحتياجاته التعلم بحياة الطفل اليومية وواقعه رتبطي .٢

     على قدرات الطفل ووتيرة نموه وإيقاع تعلمه الخاصـين بـه ، ونتيجـة              التعلم يرتكز .٣

 الفروق بين األطفال ، ووضع الطفل بشكل جدي في مركز العمليـة             احترامذلك يجب   

  التعليمية 

تقان ، ولكـنهم ال     إد يحفظ األطفال المعلومات غيباً ويرددونها ب       التعلم ، فق   أساس المتعة .٤

   ما لم يختبروا المتعة في الوصول إلى المعلومات يتعلمون

   ونجاحه دعم وتشجيع الكبار من نشاط الطفل يزيد .٥

 الذاتية للطفل فعالية عملية التعلم ، ومن الصعب أن يبادر الطفل لـتعلم              المبادرة تضمن .٦

  م يثر اهتمامه  ما ، إذا لموضوع

في البيت والمدرسـة ، فـي       :  في جميع األماكن التي ينشط بها األطفال         التعلم يحدث .٧

   والحي ، وفي الطبيعة والشارعالحارة 

غالباً ما يقاس تعلم األطفال بكميـة       ،  خالل نشاط األطفال وليس نتيجة له        التعلم يحدث .٨

لم ذاته وإلى األجواء المحيطـة       التي يحفظونها دون االلتفات إلى مسار التع       المعلومات

ال شك في أن تنوع وغنى المعلومات هامان في طريق اكتساب الطفـل             .  التعلم   بعملية

 ، ولكنهما ال يزيدان في أهميتهما عما يكتسبه الطفل المـتعلم مـن مهـارات                للمعرفة

  .  والتواصل مع اآلخرين وغيرها التفكير
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١٠٥  

  

 أبعاد التعلُّم. ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  توسيع المعرفة

 وتنقيتها

  اكتساب المعرفة

  وتكاملها

 االتجاهات واإلدراكات

  المعرفةاستخدام 

  استخداماً ذا معنى

  )عادات جديدة  ( عادات العقل
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١٠٦  

  كيف نتعلَّم . ٣

  
  قريبة المدى/ الذاكرة العاملة 

  يد أن تنطلق وتتحرر ، حتى يحدث التعلُّم خاملة تر 

طلب المعونة من الذاكرة بعيدة المدى يساعدها على التحرر واالنطـالق وفـك             

  القيود 

الروابط متعددة ، كلما كان التعلُّم أسرع وأقوى وأبقى أثراً          / كلما كانت المعونة     

 ولُمدد طويلة 

  
  

  البطارية/ بعيدة المدى / زنة الذاكرة المخت
تحوي داخلها ما ُيعرف بالمعرفة القبلية ، وهي مخزون خبرات الـتعلُّم لـدى               

اإلنسان من مصادر مختلفة ، وال يحدث التعلُّم بدون ربـط مـا نتعلمـه اآلن                

  .بخبراتنا السابقة 

لمعلم إليجاد مزيد من الروابط بين الذاكرة العاملة والذاكرة بعيدة المدى ، على ا             

  باستمرار أن يقوم بشحن هذه البطارية 
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١٠٧  

  بعض المفاهيم حول تعليم القراءة. ٤
  : القراءة 

هي تحويل الرمز إلى معنى ، ومن خالل تعلُّم القراءة تصبح الكلمات صـوراً ومفـاهيم فـي       

  العقل 

  : يتضمن تعليم القراءة ثالثة أجزاء أساسية 

  الكلمة المكتوبة إلى صوت الالزمة لتحويل : المهارات األساسية  .١

  القراءة الجهرية مع الدقة والطالقة وتتضمن 

  استيعاب الكلمات والنص : االستيعاب القرائي  .٢

  القراءة الصامتة المتبوعة بتلخيص واإلجابة عن األسئلة وتتضمن    

  توجيه القراءة الهادفة والمرنة : االستراتيجيات  .٣

  : سية للقراءة وتوجد مرحلتان لتعلُّم المهارات األسا

  تقديم إجابة صحيحة : الصحة  .١

) . إجابـة تلقائيـة     ( تقديم إجابة سريعة من غير تردد       : الطالقة في القراءة     .٢

  وهي تتطلب التدريب المتكرر على القراءة 

 هي حصيلة العيش في جو غني بالمعلومات ، فالطفـل يـتعلم كثيـراً مـن           :المعرفة القبلية 

تماع للقصص ومن سماع نص ما ومن مالحظة الطبيعة ومـشاهدة           المعلومات القبلية من االس   

وكل ماسبق يجعل من الطفل إنساناً ذا ذاكرة        .. التلفزيون ومن الخبرات الشخصية كالرحالت      

  غنية بالمعلومات 

 ، يحتاج المعلم أن يحدد ما يمكنه القيام به لزيادة المعرفـة             الدارساتوعند تقديم أي نص إلى      

   حتى يساعدهم ذلك على فهم النص للدارسينالقبلية 

  

قراءة النص بـسرعة    :  هي إجراءات عامة لقراءة نص معين ، أمثلة           :استراتيجيات القراءة 

للبحث عن الفكرة الرئيسية ـ كتابة مالحظات عما نقرأه ـ كتابة ما نتذكره بعـد القـراءة ـ      

  تحويل عدة جمل من النص إلى رموز وبيان العالقة بينها  
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١٠٨  

 ال يفهـم

 ال يقرأ كثيراً

  الحلقة المفرغة التي تؤدي

 إلى اإلحباط في القراءة

 ال يرى أي غرض

 من القراءة

 يقـرأ ببـطء
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١٠٩  

 
  م القراءة والكتابةلُّعرق تَطُ: ثانياً 

  الطريقة الصوتية 

 نسترجع معاً بعض من الطرق      الدارساتقبل أن نوضح الطريقة التعليمية التي سنعمل بها مع          

  .. ، والتي تعلمنا بها  المختلفة لتعليم اللغة ، القراءة والكتابة

  :  الطريقة الجزئية: أوالً

إلـى  )  وهو الحـرف   ( بهذه الطريقة من الجزء      األطفال الجزئية حيث يتعلم     سميت بالطريقة 

  ) الكلمة ثم الجملة (الكل 

وبعد حفظ  ) الخ  .... أ  ب ت ث ج ح خ د ذ           ( وهي تبدأ بدايةً بتعليم الحروف الهجائية كاملةً        

أ ،  ( فين  مكونة من حر  " ُأم"كلمة  أن  الحروف يتم قراءة كلمات ، مع التوضيح للدارسين مثالً          

 أن الحروف داخل    للدارسين وهكذا يتم التوضيح     ،نطقوا من قبل ألف ميم      كانوا قد   والذين  ) م  

شكل آخر ، ثم يتم التدريب على قراءة وكتابة جملة كاملة وأخيراً التـدريب              تتكثل في   الكلمة  

  .  على قراءة نص كامل

قلة صبر الدارسات   تناسب مع   ي  ال اً كبير اًمن ضمن عيوب الطريقة الجزئية أنها تتطلب وقت        •

عندما يحاول  ،   بهذه الطريقة    والطفل الذي يدرس  لذا فهي تدعو للملل ،       ،   خصوصاً األطفال 

 فهو يحاول الهجاء أوالً ليتعرف       كبيرة ،  قراءة كلمة جديدة لم يتعلمها من قبل يواجه صعوبة        

  . لمة واحدةكقراءتها كثانياً يحاول ، ثم على الحروف 

   : طريقة الكليةال:ثانيـاً

إلـى  ،  )  الكلمة أو الجملة   ( بهذه الطريقة من الكل      األطفالسميت بالطريقة الكلية حيث يتعلم      

  .  ) الحرف ( الجزء

اإلنـسان يـدرك     "التي أثبتت أن    ) الجشطالت(وقد بنيت هذه الطريقة على نظرية بعلم النفس         

  .  " الكل قبل الجزء
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١١٠  

يتم تناول كلمة   ) الكل(وبعد قراءة وكتابة هذه الجملة      ...  طفلة نشيطة  زينب: كمثال على ذلك    

  ويقـوم    ز ي ن ب   مثالً ليتعرف الدارس على األجزاء المكونة للكلمة وهي الحـروف           زينب  

  .  الدارس بهجاء الحروف كما بالطريقة األولى ثم يتناول الدارس الكلمة التالية وهكذا

 المـتعلم غالباً يصاحب الجملة صورة فيربط      عند تقديمها   : من ضمن عيوب الطريقة الكلية       •

بين الصورة والجملة مما يؤدي إلى الحفظ بدالً من القراءة ، كما أن الدارس بهذه الطريقـة                 

عندما يحاول قراءة كلمة جديدة لم يتعلمها من قبل يحاول أيـضاً الهجـاء ليتعـرف علـى                  

   .الحروف مما يصعب عملية القراءة المتصلة

 

   : قة الصوتيـةالطري :ثالثـاً

وقد حاولت هذه الطريقة المزج بين الطريقتين من حيث أن التعلّم يبدأ أقرب إلى الطريقة الكلية                

يتم تقديم جملة كاملة ، بل كلمة واحدة ثم يتم تجزئة الكلمة إلى مقـاطـع صـوتيـة                ولكن ال 

 الحـرف بـل     ننطق اسم  ولكن الفـارق األسـاسـي أننا ال    ... وبعد ذلك تقسم إلى حروف      

ننادي عليه   فمثالً عندما ننادي شخصاً اسمه أحمد ال      )  كما ننطقه بالكلمة   ( صـوت الحـرف 

  بل نقول أحمد "   ميم دالاءألف ح "

فبعد قراءة الكلمـة        عــامـل    ) :الدرس(لو كان عنوان اللقاء #مثالً 

  ورؤيتها مكتوبة

وبعــد قــراءة كــل    مـل        عـا             يتم تقسيم الكلمة إلى مقطعين

  مقطع على حده

 كلمات بها صوت عـا  ونذكر لهم كلمة مثاالً ، ننطقه أوالً لنتأكد أن بـه                 الدارسيننطلب من   

  - عاتب – عـامر – عـابر – عـاجل –الصوت المطلوب  عـاقل 

 –سعــاد   : ونـذكر مثـاالً     ...  أول الكلمة    ال يكون بالضرورة  نوضح لهم أن صوت عـا        

  عال  ُس–ساعات 

 نطق الصوت جيداً والخروج للسبورة لتحديد شكله بوضـع دائـرة            آخر تلو   دارسنطلب من   

  حوله
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١١١  

وبعد قراءة صـوت      ل  ِمـ    ا  عـ    يتم التقسيم إلى حروف

ع  

 /عـ    " خر الكلمات   آ المختلفة بأول ووسط و    المواضع همنذكر ل ، و  الصوت بمفرده    همنكتب ل 

 كلمات بها الصوت ع يذكروا أن م ونطلب منه ،منوضح الصوت له"..  ـع  ع  /عـ ـعـ 

  ونكتبها على السبورة ،

 وجـود   من  اآلخرين يقومون بالتأكد   الدارسونونطقها جيداً   ي كلمة جديدة    الدارسيذكر   بعد أن   

  .  الصوت من عدمه بالكلمة المذكورة فنكتبها

  

  بـآخـر الكلمة  بوســط الكلمة  بــأول الكلمة

   عـم–عـامـل  – لعـم

   عـمـال -م عـا

   مـعـلم-مـعـمـل  

  

   المـع–مـع 
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١١٢  

  ال    مـا    نضع صوت المد مع األصوات األخرى بالكلمة

 للصوت أو األصوات    الطفلثم نستدعي كلمات من حياتنا بها تلك األصوات لنؤكد على إدراك            

ته في  نحاول كتاب ميز شكله بتحديد موقعه على السبورة عندما يكتب ثم          يالجديدة نطـقاً ، وأن     

  . الكراس

ثم نحاول توليد كلمات جديدة من األصوات التي تعلمناها حديثاً مع األصوات التي تعلمناها من               

عمـل ، عمـال   :  قبل ، فعلى المثال السابق من كلمة عـامـل يمكن تكوين كلمات عدة مثل            

، مـال ، مـلل ، علـم ، عـام ، معـمل ، عـم ، مــع ، مـامــا ، الم ، المــع ،                        

  .ـالم ع

يجـب أن    ءة والكتابة باللغة العربية ال    ايجيـد أي من مهارات القر     اإلنسان الذي ال  :  تذكر أن 

ننسى أنه يسـتمع طوال اليوم إلى عبارات وأحاديث من اآلخرين باللغـة العربيـة وبـالطبع                

لطبع يفهم  كما أنه يتكلم باللغة العربية لآلخرين وبا       - أي لديه مهارة االسـتماع والفهم     –مها  هيف

، عند استخدام الطريقة الصوتية للتعلـيم       على أنه   لذا نؤكد   .  أي لديه مهارة التحدث    –يقوله   ما

راءة ــأن نعتمد على هاتين المهارتين كي نستطيع أن نُكِسب المهارات الجديدة وهي الق            يجب  

  .ة ـابـوالكت

  تـكـلّميو        سـتمع إلى كالم ي فالطفل

  والفــم          األذن:  ستخـدم يأي أنه

  : سـتخدم أيضاًيأن  وعند تعلمـه نريـده •

  واليــد              العـين

  سمعه يكتب مايستطيع أن يأي           فيفهمه كالماً يرىأي 

   ؟لماذا الطريقة الصوتية

عن طريق األصوات وليس عن      ( الطريقة الطبيعية التي نتفاهم بها فيما بيننا         هاألن  .١

  ) طريق نطق أسماء الحروف

  سرع من غيرها في التعلّمألنها أ  .٢

  ألن الناس عموما يدركون الكليات ثم الجزئيات  .٣
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١١٣  

  ألن الحرف المجرد ال يعني أي شيء بالنسبة للدارس  .٤

 ألن الدارس يستطيع في معظم األحيان مطابقة ما يسمعه مع ما يكتبه  .٥

  ألنها تساعد كثيراً الدارسين الذين لديهم مشكالت في مزج األصوات   .٦

ــ  .٧ ــدارس ي ــشكيل ألن ال ــراءة بالت ــه ستطيع الق ــة تعلُّم ــن بداي ــرم ــد كبي دون جه



         دليل الميسرة                 وحدة التعليم/ الصندوق االجتماعى باليمن 
 

١١٤  

  كيف نعلّم الطريقة الصوتية ؟

  :يمكن تقسيم األزمنة إلي أربعة أقسام  :  األزمنة الصوتية .١
  

 )َ   ِ    ُ    (  ) الحركات القصيرة (زمن الحـركـة  .١

 )ـا  ،  ـو  ، ـي (   ) الحركات الطويلة (زمن المـــد  .٢

 )ْ   (    كون زمن الســ .٣

 )ّ    (    )الشـدة ( زمن التضعيف  .٤

  

جيد القراءة ومن   يلموضوع األزمنـة هو الحد الفاصل بين من        من الدارس   ستيعاب الجيد   الوا

 فـي   م لهذه الجزئية أثر كبير علـى تقـدمه        الدارسينجيدها ، لذا كان التأكد من استيعاب        يال  

  . القراءة 

  

  :  التمرينات الصوتية .٢

طريقة مهمة جداً كمرحلة في بداية التعلم بالطريقة الصوتية ، والتمرينات الصوتية تـتم              وهي  

الجديـدة التـي نريـد      األصوات  ( التي نطلبها منهم     كلمات بها األصوات     الدارساتذكر  يبأن  

ولتلـك  . بصرف النظر عن وجود معنى لألصوات التي ننطقها مـن عدمـه           ،   )تعليمها لهم   

على الفعل ومن أول لحظة وهـذه نقطـة          الدارسونقدرة  تنمية الشعور ب   في   التمرينات أهمية 

 الدارسونومن المفيد جداً بداية أي درس بهذه التمرينات ، ومما يزيد من تفاعل              . هامة للغاية   

معها أخذهم إياها على أنها لعبة تثير التحدي باإلضافة إلي إمكان استخدامها في عمل مسابقات               

  .لي مجموعتين أو أكثر  إالدارسونبعد تقسيم 

  : والتمرينات الصوتية عموماً نوعان 

الـصوت  ( وهو خاص بتدريب األذن وضبط إيقاعها دون االلتزام بموضوع الـدرس            األول  

، ) الـوزن   ( ، وهذه التمرينات تركز أكثر على اإليقاع الصوتي         ) الجديد الذي نريد تدريسه     

ماشاء اهللا ، عبـد     : فتكون األصوات   " ى اهللا   عل "مثال أن يأتي الدارسون بأصوات على وزن        

  .. اهللا ، جار اهللا ، الخ 
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١١٥  

الصوت الجديد الـذي    ( وهو خاص بالتدريب على أصوات لها عالقة بموضوع الدرس          الثانى  

، فمثالً لو كان درسنا حول كلمة مال ، فيمكننا أن نطلب من الدارسين اإلتيان ببعض                ) ندرسه  

  ... ماس ـ مالك ـ مالح ـ ماعز ـ الخ :  ، فتكون الكلمات التي تبدأ بصوت ما

   ؟بماذا نبدأ .٣

من خالل الخبرة العملية ُوجد أن الدارسين يستوعبون األصوات ذات األزمنة الطويلة بسهولة             

  :لذلك فنحن نبدأ بأصوات . وهكذا … قصر زمناً ثم اَأل

  ) الحركات الطويلة (  المــد  •

  ) الحركات القصيرة (  الحـركـة   •

  سـكـون ال •

  )الشدة ( التضعيف  •

 التنـويـن •

نريـد التيـسير علـى      ) مرحلة إتقان المهارات األساسـية      ( بما أننا في المراحل األولى      

الدارسين ، فإننا نفـضل أن نبـدأ بتعلـيم أصـوات المـد ألنهـا أسـهل األصـوات فـي                      

االستيعاب بسبب طول زمن نطقها ، ثـم أصـوات الحركـة ألنهـا أقـصر مـن المـد ،                     

حيـث  ) الـشدة  ( وت السكون حيث أقصرهم ، وأخيراً نقوم بـتعلُّم صـوت التـضعيف         فص

وبالتـالي فإننـا مـع المـد نـتعلَّم      . تحتاج إلى جهد أكبر في شرحها وفهم الدارسـين لهـا            

  . ـا ـ ـو ـ ـي : أصوات 

أما بالنسبة لباقي األصوات فإنه من خالل خبراتنا لسنوات طويلة خصوصاً في مجال محو              

مية ، أجرينا عدة أبحاث تتناول األصوات التي تتكرر بكثرة في الكلمات التي نستخدمها في               األ

حياتنا اليومية سواء في الكلمات المكتوبة أو التي نخاطب بها اآلخرين ، فقمنا بمحاولـة فـي                 

ن ـ ر ـ س ـ    : ترتيبها على نحو ييسر على الدارسين تناولها ، وكانت على النحو التـالي  

ف ـ م ـ ل ـ ج ـ ع ـ ت ـ ة ـ ص ـ ك ـ ش ـ غ ـ ق ـ ي ـ خ ـ و ـ                ح ـ  

  ب ـ ض ـ ذ ـ ئـ ـ ز ـ ث 
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١١٦  

   ؟كيف نتعلم بالطريقة الصوتية .٤

  نصغي جيدا إلي صوت الكلمة الذي ننطقه .١

  ندرك صوت الكلمة في كليته .٢

  نقسمه إلى مقاطع صوتية .٣

  نكتب كل مقطع صوتي على حده .٤

  مقاطع الصوتيةنُشكل الكلمة عن طريق تشكيل ال .٥

  نحلل كل مقطع صوتي للتعرف على مكوناته من حروف .٦

 بتركيب المقاطع وردها إلـي الـصوت         ، وذلك  الدارسنعيد الكرة عند عدم استيعاب       .٧

 الكلي للكلمة 

  )شكله على السبورة  (نربط دائما بين صوت الكلمة أو المقطع الصوتي وبين صورته  .٨

  ...في النهـاية 

  كل دائم ب أن يتطابق وبشـيج

   .تكتبـه مع ما تنطقــه  مع ماتــراه الدارسة مع ما تسمعــهما 

  

   :فـالتعلُّم

  ة فوق بعضهاــال يحدث دون تراكم ألشـياء صغيرة صحيح •

  ح حتى يكون التراكم صحيحاـأن كل جزئية البد أن تتم بشكل صحي •

  أن تجزئة العمل لجزئيات صغيرة يحتاج إلي التنظيم وضبط الوقت •

  ) جدول زمني ومهام (  الوقت ال يتم إال في إطار خطة زمنية أن ضبط •
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١١٧  

  

  

  

  :ة ـوتيـع صـاطـيم لمقـبعض التدريبات الصوتية كنموذج للتقس

 المقاطع الصوتية الكلمة  المقاطع الصوتية الكلمة

 نـا   فـع نافع يعـ    مـل يعمل

 حـ  نيـ   ذ حـنيذ مـو   قـع موقع

 يـذ   هـب يذهب ملـ   ـعب ملعب

 عـا   مـر عـامر سـلـ   تـه سـلته

 يشــ    رب يشرب بـا   ب باب

  

  

   :بكلمات متنوعة)  ا ، و ، ي (  المدلنطق أصواتتدريبات 

 راكب يسـار سـامح سـائق
 ـا

 عـامل بـاسم رائـد راعي

 شملـول زغلـول عـود تـوت
 ـو

 قبـو ثبرغـو مجنـون بـوفيه

 غريب ـيدعن رقـيب فيـفي
 ـي

 رمـيي كبـير يطـير بعـيد
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١١٨  

               :   ] أ [ تمرين

   دقائق١٠ دقائق ، ثم جمـاعي لمدة ٥تمـرين فـردي لمدة 

التالية األصواتنوا أكبر عدد ممكن من الكلمات من كو   

  ) ض ،  ث ، خ ،  ذ ،  ظ ، ز ، س( 

١.     
    

  

٢.     
    

  

٣.     
    

  

٤.     
    

  

٥.     
    

  

٦.     
    

  

٧.     
    

  

٨.     
    

  

٩.     
    

  

١٠.     
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١١٩  

   :   ] ب [ تمرين

   دقائق١٠ دقائق ، ثم جمـاعي لمدة ٥تمـرين فـردي لمدة 

   التاليةاألصواتكونوا أكبر عدد ممكن من الكلمات من 

   )جس ،  ع ، م ،  ن ،  ل ، ا ، ( 

  

١.     
    

  

٢.     
    

  

٣.     
    

  

٤.     
    

  

٥.     
    

  

٦.     
    

  

٧.     
    

  

٨.     
    

  

٩.     
    

  

١٠.     
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١٢٠  

  استراتيجيات القراءة 

  

اللغـة العربيـة إلـى تعلـيم تالميـذهم القـراءة والكتابـة حتـى                ال يهدف معلمو    

وإنمـا  . يستطيعوا اإلجابة في االمتحانات أو االنتقـال مـن صـف دراسـي إلـى آخـر                  

يهدفون باألساس إلى تنشئة قُـراء يمارسـون القـراءة مـدى الحيـاة ، حيـث يختـارون                   

الهـدف األساسـي مـن تعلـيم      وبناء على ما سبق فـإن  مالقراءة ويمارسونها للمتعة والتعلُّ

وعليـه فـإن معنـى كلمـة يقـرأ           . تعليم التالميذ كيف يقرءون بشكل مستقل     : القراءة هو   

، واالسـتيعاب يحتـاج مـن القـارئ ثالثـة           " يـستوعب   " يرتبط بشكل وثيق بمعنى كلمة      

  : أشياء أساسية هي

  الطالقة في القراءة   -

  المعرفة القبلية - 

  ءةاستراتيجيات القرا - 

المعرفـة  " لقراءة نص معين ، بمعنى آخر هي        " إجراءات عامة   " واستراتيجيات القراءة هي    

ما . إذا أعطيتك نصاً لقصة وطلبت منك أن تشرحها لي غداً           : مثالً  " . الخاصة بكيفية القراءة    

ف هل ستقرؤه بسرعة مرة واحدة لتعر     .. هي االستراتيجية التي ستختارها لقراءة هذا النص ؟         

هل ستقرؤه مرة ثم تكتب     . ، هذه إحدى االستراتيجيات     ) جوهر النص    (الفكرة الرئيسية  فيه     

ما تتذكره ، وتقرؤه مرة ثانية وتكتب مالحظات حول ما تتذكره ؟ هـذه اسـتراتيجية أخـرى        

هل ستقرأ عدة جمل من النص وتحولها إلى رموز تُبين العالقات بين األفكار ؟ هذه               . للقراءة  

  .ة راءتراتيجية ثالثة للقاس

  

  

  

  

  

  

  

هم يختارون تذكّر أن القُراء الجيدين هم قَُراء مرنون ، ف

استراتيجية القراءة التي تناسب الغرض من هذه القراءة 

  وتناسب أيضاً معرفتهم القبلية
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١٢١  

 أن القراءة الجيدة تعني لفظ الكلمات ، لذلك فهم يقرؤون بشكل تقليـدي              الدارسينيعتقد بعض   

كل كلمة بنفس السرعة ، ويحظى كل جزء من المعلومة بنفس القدر من االنتبـاه ، يقـرؤون                  

ساطة نستطيع وصف هؤالء    بب.. الجملة األولى بنفس طريقة قراءة الجملة العاشرة في النص          

  .  بأنهم يقرؤون بدون تفكير الدارسين

  

 الذين يمثلون نموذجاً للقراء الجيدين ، فإنهم يقضون وقتاً أطول في قراءة بدايـة               الدارسينأما  

النص ، بمعنى أنهم يتوقفون كثيراً في الفقرة األولى ، وذلك ألنهم يعرفون أن المؤلفين يميلون                

، ولذلك  ) بداية النص   ( األفكار الرئيسية وعن تنظيم النص في بدايته        إلى وضع تلميحات عن     

  :  طويالً في قراءتهم لبداية النص ، فإنهم الدارسينعندما يتوقف هؤالء .. 

  يفكرون من خالل التنبؤ بما سيأتي الحقاً  -

  يفكرون من خالل استرجاع ما يعرفون من معلومات عن الموضوع  -

  كار التي يضعها المؤلف في الكلمات يفكرون من خالل تصور األف -

  يفكرون من خالل وضع غرض للقراءة  -

وأثناء مواصلتهم للقراءة يتوقفون قليالً في نهاية الجزء أو الصفحة ويفكـرون مـن               -

  الل تلخيص معنى النص ألنفسهمخ

  

  .لقراءة نص معين" استراتيجية " ونتيجة لهذا التفكير ، يختار القارئ الجيد عن قصد 
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١٢٢  

  بعض استراتيجيات القراءة 

  

  : تحويل نص إلى جدول . ١

تندرج هذه االستراتيجية تحت التعلُّم االكتشافي والتفكير االبتكاري ، كما أنه يمكـن تـصميم               

مثالً يمكـن أن نبـدأ مـع        ( التمرين بدرجات صعوبة متدرجة تبعاً لُعمر الدارسين ومستواهم         

، ) ل تكرار بعض الحروف أو الكلمات في نص معين          الدارسين المبتدئين بجداول بسيطة حو    

وبعض نصوص القصص بالكتب المدرسية المختلفة تصلح ألن يفكر فيها المعلم ويحولها إلى             

الجهد األساسي هنا يقع    .. جدول ، كما أن المكتبات زاخرة بما يمكن أن يفيدنا في هذا المجال              

ه العملية تكون صعبة على المعلـم فـي         على المعلم في ابتكار جداول منطقية للنصوص ، هذ        

  .البداية ، لكن مع مرور الوقت سيستمتع بابتكارها وتكون سهلة عليه 

  

  ٢الُمخِْبر: تمرين 

أحدهم شاعر ، وأحـدهم العـب   . ماجدة ، وعمر ، وليلى ، ومها ، وعلياء ، وماهر أصدقاء     

وأحدهم حارس لحديقـة  تنس ، وأحدهم عازف بوق ، وأحدهم بطل شطرنج ، وأحدهم طيار ،   

  . حيوانات 

  : حدد عمل كل منهم بقراءة الدالئل التالية 

  يكره كل من عمر ومها الموسيقى  .١

  أرسل الشاعر قصيدة إلي ليلى وماهر  .٢

  ذهبت مها وليلى بالطائرة مع الطيار  .٣

  ذهبت ماجدة ، وعمر ، وليلى لزيارة حارس حديقة الحيوان في الحديقة  .٤

  لى ومها وعلياء في اللعبة تحدى بطل الشطرنج لي .٥

  لعبت ماجدة وعمر التنس مع العب التنس والطيار  .٦

  تناول عازف البوق والشاعر العشاء مع ماجدة وعلياء  .٧

  أرسل حارس حديقة الحيوان وجبة خفيفة إلي علياء  .٨

                                                 
  يونيسيف ، وزارة التربية والتعليم األردن :   ــ عن دليل المهارات األساسية لتدريب المعلمين ٢٠٠٢/ ١١٦ورقة تدريبية  2
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١٢٣  

  اشترى ماهر حذاء جديداً للجري لعازف البوق  .٩

 شاهد ماهر ومها العب التنس يلعب مباراة ودية  .١٠

  

  تخدم اللوحة التالية في حل اللغزاس
ــب  الشاعر  العـ

 التنس

ــازف  عـ

 البوق

ــل  بطــ

 الشطرنج

ــارس  الطيار حـ

حديقــــة 

 الحيوانات

       ماجدة

        عمر

        ليلى

        مها

        علياء

        ماهر

  

  : قراءة نص إخباري . ٢

ألطفال ، وتتنوع   النصوص اإلخبارية هي نصوص خاصة بموضوعات ذات صلة بما يدرسه ا          

. النصوص من نصوص علمية أو تاريخية أو متعلقة بالصحة أو بالمهارات الحياتية األساسية              

والـنص  .. ويمكن أيضاً استخدام هذه االستراتيجية في تناول نـصوص بعـض القـصص              

  : اإلخباري مفيد في 

    للدارسينفحص المعرفة القبلية 

  معرفتهعما يودون ) احتياجاتهم ( طرح أسئلتهم  

  تنمية قدراتهم في تذكُّر وتلخيص ما تعلموه بعد قراءة نص معين  

  توسيع المعرفة ، بمعنى طرح األسئلة التي يودون الرد عليها بعد تناولهم للنص  
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١٢٤  

  : ومن النقاط السابقة يتكون الجدول الذاتي للمعرفة  

  

  

  الجدول الذاتي

  بعد القراءة  قبل القراءة

  ماذا أريد أن أعرف؟  هما تعلمت  أسئلتي  ما أعرفه
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١٢٥  

  : كيف نستخدم الجدول الذاتي 

 أمثلة دالة على كيفية استخدام الجدول الذاتي مع التأكد من استيعابهم التام             للدارسينقدم   .١

  للفكرة 

قدم لألطفال الجملة الرئيسية في الموضوع ، وأطلب منهم إخبارك بما يعرفونه فيمـا               .٢

  الجملة ، ويجب عليهم تدوين ما يعرفون في العمود األول من الجدول يتعلق بهذه 

   األفكار التي دونوها من حيث عالقتها بالموضوع من عدمه الدارسينناقش مع  .٣

 العبارات التي دونوها ولها عالقة بالموضوع بصرف النظر عـن           الدارسيناقبل من    .٤

  ) قارنة بعد قراءة النصسيفيدك ذلك الحقاً في التعلُّم بالم (صحتها أو خطئها 

 تدوين أسئلتهم المتعلقة بالموضوع وغير المتأكدين من إجابتهـا ،           الدارسينأطلب من    .٥

  وذلك بعد تدوينها في العمود الثاني 

السؤال الجيـد   .. ناقش األسئلة من حيث جودتها ، ودون األسئلة الجيدة على السبورة             .٦

 فمثالً معرفة الطريقة التي ينقـل       هو الذي له عالقة بالموضوع ويسأل عن شيء هام        

حيـث تواجـده     (بها الذباب العدوى ربما تكون أهم من معرفة أماكن تواجد الذباب            

  ) نلحظه يومياً وفي أماكن كثيرة 

 على ضرورة التركيز أثناء القراءة على التفكير في األشياء الهامة           الدارسينوجه انتباه    .٧

   القراءة في العمود الثالث التي يجب تذكُّرها ، حتى يدونوها بعد

 تدوين األسئلة التي لم يسعفهم النص في اإلجابـة عليهـا ، هـذه               الدارسينأطلب من    .٨

األسئلة هامة جداً في جعل موضوع التعلُّم مستمراً معهم ، كما أن كـل سـؤال هـو                  

 الكثير من المهارات بـالعودة إلـى        الدارسينمشروع لرحلة بحث جديدة يتعلم خاللها       

   وسؤال اآلخرين المختصين بالموضوع المراجع

   تدوين الفوائد التي تعلموها من هذه االستراتيجية الدارسينأطلب من  .٩
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١٢٦  

   :خريطة القصة. ٣

 إمكانيـات هائلـة     للدارسـين خريطة القصة إحدى استراتيجيات التعلُّم المهمة ، والتي تتـيح           

 الدارسـين وكل ما سبق يجعـل      . ومهارات في النقد والتحليل والتلخيص والبحث عن األدلة         

فتكتمل عملية  .. يتجهون إلى البحث عن المعنى بدالً من التوقف عند تحويل الرمز إلى صوت              

  .القراءة 

  

 ، وتقبـل وجهـات النظـر        الدارسـين خريطة القصة أيضاً تتيح إمكانات كبيرة للحوار بين         

ـ   .. المختلفة واالستمتاع بالعيش في ظل االخـتالف         وار بـين الموضـوعية     ويتـراوح الح

القائمة على األدلة والبراهين ، ووجهات النظر الذاتية التـي تقـوم علـى قـرائن ربمـا ال                   

لقـد اختبرنـا خريطـة القـصة كاسـتراتيجية مـن            .. تصل إلى مستوى األدلة والبراهين      

. استراتيجيات القراءة ولمسنا مدى المتعة التي يعيـشها األطفـال والكبـار علـى الـسواء                 

طويلة من االستغراق في نقاش مفيد ، والبناء علـى فكـرة زميلـي أو نقـدها دون                  ساعات  

  .حساسيات 

  

   : الدارسينكيف نستخدم هذه االستراتيجية مع 

 بقصص قصيرة نوعاً ما ، مألوفة لديهم        الدارسينقم باختيار القصة ، ويمكن البدء مع         .١

  وقرءوها من قبل ، ثم نتدرج إلى قصص أطول وغير مألوفة

ض على لوحة النقاط األساسية الخاصـة بملخـص القـصة ، واشـرح كيـف                اعر .٢

  سيستخدمونها عند سماعهم للقصة 

كيـف يمكننـا    ية وبين للدارسين    اشرح خريطة القصة ، الخاصة بالشخصيات الرئيس       .٣

  استخدامها  

 ، ودعهم  يدونون أفكارهم األساسـية        الدارسيناقرأ القصة قراءة جهرية على مسامع        .٤

  تمارة الملخص مستخدمين اس

 في استنتاجاتهم ، واشرح لهم ما الذي يمكـن أن ُيطـوروه بالنـسبة               الدارسينناقش   .٥

  للملخص 
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١٢٧  

 في مجموعات عمل لتعبئـة اسـتمارة ملخـص القـصة ، وخريطـة               الدارسينقسم   .٦

  ة يالشخصيات الرئيس

عندما ال يكون لديك وقت كاف يمكن لكل مجموعة إنجاز استمارة الملخص ، وتحليل               .٧

  ة واحدة فقط من الشخصيات شخصي

  قم بتجميع عمل المجموعات بالنسبة الستمارة الملخص ، والخريطة  .٨

 إذا وجدتهم مـستمتعين ، وذلـك بتحويـل          الدارسينيمكنك االستفاضة في النقاش مع       .٩

 الملخص إلى ما يشبه سيناريو سينمائي  

ـ   الدارسيندع   .١٠ ة  يتحدثون عن أحاسيسهم ، وعما اكتسبوه مـن مهـارات نتيج

 ممارستهم لهذه االستراتيجية 

  

  : المحكات الخاصة بملخص القصة 

  : وصف المكان  .١

  : وصف الزمان  .٢

  ة ووصفهم وصفاً مختصراً يتسمية الشخصيات الرئيس .٣

  ذكر نوايا الشخصيات  .٤

  ذكر المشكلة األساسية  .٥

  ذكر محاوالت ونتائج حل المشكلة  .٦

  ذكر القرار .٧
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١٢٨  

  م الكتابةلُّعرق تَطُ: ثالثاً 

  : في المجموعة العامة : تمرين 

فتاة في حياتها اليوميـة بـالريف       مااألعمال التي تقوم بها ال    : عصف ذهني حول السؤال     . ١

  )البالد(

مااألعمال التي تستخدم فيها عضالتها الكبيرة ، وتلك التـي تـستخدم فيهـا العـضالت                . ٢ 

  الصغيرة خصوصاً العضالت الخاصة بأطراف األصابع ؟ 

الطبخ ـ العجين ـ   : ئص المساحات التي تقوم الفتاة فيها باألعمال العادية اليومية ماخصا. ٣

  ؟  ... العمل في الزراعة ـ جلب الماء ـ رعي الغنم ـ الخ 

  

  : المشكالت التي تقابل الفتاة عندما نطلب منها أن تكتب 

صابع ، والتي    مجبرة على استخدام العضالت الصغيرة الخاصة بأطراف األ        :المشكلة األولى   

  ال تستخدمها يومياً بكثرة 

بالمقارنـة  ) مساحة ورقة الكـراس     (  تتقلص كثيراً المساحة التي تكتب فيها        :المشكلة الثانية   

  بالمساحات التي تعمل فيها في حياتها اليومية 

 وهي تخص فقط الفتيات صغيرات السن ، حيث لم يكتمل نمـو العـضالت               :المشكلة الثالثة   

  الصغيرة 

 وتكمن في أن معظم األدوات التي تستخدمها الفتاة في أعمالهـا اليوميـة ،               :لمشكلة الرابعة   ا

  حجمها أكبر من حجم القلم 

. والمشكالت السابقة تمثل درجات صعوبة يعاني منها الدارس في خطواته األولى نحو الكتابة              

من ال يرغب    من يرغب و    الجميع ،  هي تخص .. وال تخص هذه المشكالت دارس دون غيره        

تجزئـة  لذا وجب تسهيل األمور على الدارسين عن طريـق          . ـ سريع التعلُّم وبطيء التعلُّم      

وإلنجاز عمليتي  .  والتدرج في التعلُّم     العمل لجزئيات صغيرة يحتاج إلي التنظيم وضبط الوقت       

  : التجزئة والتدرج يجب التمهيد عن طريق 
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١٢٩  

  : تدريب األصابع .  ١

من تدريب األصابع هو إكساب العضالت الـصغيرة الخاصـة بـأطراف            الغرض األساسي   

األصابع المرونة والقوة حتى يمكن للدارس اإلمساك بالقلم والتحكم فيه والـضغط بـه علـى                

الورقة مع تحريكه في حدود المساحة المتاحة وعدم الخروج عن هذه الحـدود سـواء كانـت             

  . كملها حدود السطر الذي يعمل عليه أو ورقة الكراس بأ

/ الصلصال  / ولتدريب األصابع على القوة والمرونة طرق متعددة أهمها لعب الدارس بالطين            

الضغط باألصابع على قطعة من الطين أو اللعب بها عن طريق تشكيلها بالطريقـة              ( العجين  

 التي يرغبها ، كما أن بعض المهارات الحياتية بالنسبة للفتيات تساعد كثيراً على ذلك ، حيـث                

تكون قدرتها أكبر   ) الخياطة والتطريز والكروشيه    ( اكتشفنا أن الفتاة التي تمارس شغل اإلبرة        

على التحكم بالقلم ، كذلك خطها يكون أصغر ألن اإلبرة كأداة أصغر حجماً وأقل ُسـمكاً مـن              

  . القلم الذي تكتب به 

ن الـدارس يتـرك اللعـب       والتدريب الُحرْ لألصابع بالطرق السابقة ميزته الكبرى تكمن في أ         

، بعكس التدريب التقليـدي     ) عندما يزيد عليها الجهد     ( بالطين أو اإلبرة عندما تتعب أصابعه       

على الكتابة حيث حرية الدارس محدودة ومرتبطة بإنجاز الواجب الذي يطلبه المعلم بـصرف              

ـ      ... النظر عن تعب عضالت أصابعه من عدمه         تم قبـل   والتدريبات السابق ذكرها يجب أن ت

  ) . ما قبل الكتابة ( مرحلة العمل على كتابة الحروف واألرقام حيث نعتبرها مرحلة تمهيدية 

  

  : تدريب الرسغ .  ٢

الكتابة اتجاه ، ويظن الكثير من المعلمين ـ خطأ ـ أن الـدارس إذا قـام بكتابـة الحـرف       

لـصحيحة تعنـي كتابـة      الكتابـة ا  . بالشكل الذي نطلبه ، فإنه يكون قد أنجز عملية الكتابـة            

) . االتجـاه الـصحيح     ( الحرف أو الكلمة فـي شـكله الـصحيح وبالطريقـة الـصحيحة              

والرسغ هو الذي يتحكم في اتجاه اليد وُيعطي نعومـة لـشكل الكـالم عنـد الكتابـة ، لـذا                     

وطـرق تـدريب الرسـغ بـسيطة ، منهـا إمـساك الرسـغ باليـد                 . فمرونة الرسغ هامة    

حركـات دائريـة يمينـاً ويـساراً ، أو إجـراء مـسابقات بـين                اليسرى ومحاولة تحريكه    

الدارسين لكتابة بعض الكلمات عن طريق تحريـك اليـد فـي الهـواء ومحاولـة زمالئهـم                  

  تخمين ما كتبوه في الهواء 
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١٣٠  

  : التدريب على االتجاهات . ٣

 الشأن  ت ، والكتب كثيرة في هذا     هناك العديد من التمرينات في تدريب الدارسين على االتجاها        

وتقوم فكرتها األساسية على إدراك الدارسين جيداً لالتجاهات األساسية والفرعية باللغة التـي             

أسـفل ـ   / أعلى ـ تحـت   / يسار ـ فوق  / يمين ـ شمال  : يفهمونها في مجتمعهم المحلي 

  نازل ـ أفقي ـ رأسي  / ْرب ـ طالع بالو/ بميل / مائل 

عنـدما نكتـب ط      : ثيراً في فهم تعليمات المعلم ، مثال        أن إدراك الدارس لالتجاهات يساعد ك     

 مائالً من اليسار طـالع      ول ابدأ من على السطر ، وارسم خطاً       يستطيع الدارس فهمنا عندما نق    

لليمين إلى أعلى ثم انزل رأسياً بدوران إلى أن تصل للسطر وأكمل من اليمن إلى اليسار ، ثم                  

  .الدوران الذي رسمته /نحنىى قمة المضع خطاً عمودياً من أعلى إلى أسفل عل
  

  :التدريب على التحكُّم في المساحة .  ٤

 في حياتهم اليومية أكبـر كثيـراً مـن          الدارسينسبق أن ذكرنا أن المساحات التي يعمل فيها         

مساحة ورقة الكراس ، لذلك فإنه من المهم تدريبهم على العمل في مساحات صغيرة ، وهناك                

 على التحكم في المساحة ، ومعظمها كتب تخص         الدارستيبات التي تساعد    أيضاً الكثير من الك   

تلوين بعض األشكال الهندسية عن طريق اتباع بعض التعليمات ، أهمها عدم الخـروج عـن                

  . حدود الشكل المطلوب تلوينه ، واتجاه القلم عند التلوين 

  أمثلة

   لون باللون الذي تريده               لون باللون الذي تريده                               •

      من اليمين إلى اليسار                                  من اليسار إلى اليمين 
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                        لون من أسفل إلى أعلى ل        لون من أعلى إلى أسف •

   

  

  

  

  

  

  

  سهملون بميل حسب اتجاه ال •
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  : التمرينات الخطية  .٥

، وتـأتي مكملـة     تمثل التمرينات الخطية الُمعين الثاني في تعلُّم القراءة والكتابـة           

والتمرين الخطي هـو    . التي تحدثنا عنها من قبل      ) التمرينات الصوتية   ( للمعين  

 علـى   عبارة عن وحدة زخرفية متكررة يقوم الدارس برسمها دون رفع يده مـن            

  الورقة  

  

ممممممممممممممممممممم

  سسسسسسسسـممسسسسس

ععععـعععععععععععععععع

عصصصصصصصصص

  ففففففففففففففففـصـفففففففف
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  ماذا يجب أال نفعله في موضوع الكتابة .٦
أن نعطي الدارسين واجبات أكثر من الالزم تحت دعوى أن من يكتب أكثر يتحسن               •

 ساهم في كُره الكثير من األطفـال للكتابـة          خطه ويتقن الكتابة ، هذا اعتقاد خاطئ      

التحميل الزائد عن الالزم علـى عـضالت        ... واللغة والمعلم والمدرسة وأنفسهم     

أطراف األصابع ُيجهد هذه العضالت ويؤدي إلى عدم تحكمها في اإلمساك بـالقلم             

فتكون النتيجة الخط السيئ ، باإلضافة إلى األخطاء الكثيرة المترتبة علـى رغبـة              

  الطفل في إنهاء الواجب المطلوب منه دون االلتفات إلى أهمية الدقة 

: أن نعطي الدارسين واجبات كتابية دون هدف ، ال كتابة للكتابة ، وإنما كتابة لـ                 •

التعرف على حرف جديد ـ المقارنة بين بعض الحروف ـ تصحيح كتابة بعـض    

 جملة ذات معنى ـ  الحروف ـ التمييز بين كلمة وأخرى ـ ترتيب كلمات لتصبح  

  ....الخ 

شيء أفضل  " التساهل مع الدارسين ومسامحتهم والرضا بما يكتبون ، تحت دعوى            •

، هذا التساهل ُمدمر للدارسين حيث يوصل لهم العديد مـن الرسـائل   " من الشيء  

وهي لألسف سـائدة فـي مجتمعاتنـا        ( ثقافة عدم الدقة    : التربوية الهدامة ، منها     

ـ التقليل من قدر المعلم فـي نفـوس الدارسـين           ) األول فيها   والمعلمون السبب   

واالستهتار به لعدم التفاته إلى األخطاء وطلـب تـصحيحها مـن الدارسـين ، أو                

لتصحيحه األعمال الكتابية تصحيحاً آلياً أو عدم تصحيحها مـن األصـل ، وهـذا               

المعلـم ،    مـن    الدارسينالتقليل من قدر المعلم يخلق نوازع للسخرية داخل نفوس          

  فيتعمدون الخطأ ويفرحون لعدم انتباه المعلم إليه ، وهكذا تتولد القيم الهدامة 

التعلُّم بالمقارنة أحد طرق الـتعلُّم الهامـة        : األستيكة  / المساحة  / استخدام الممحاة    •

جداً بالنسبة لإلنسان عموماً واألطفال على وجه الخصوص ، والـتعلُّم بالمقارنـة             

م عندما نقارن الخطأ بالصواب     الخطأ والصواب ، ويحدث التعلُّ    : فان  معادلة لها طر  

) الخطأ  (  طرفي المعدلة يختفي      استخدام الممحاة فإن أحد    لدارسينوعند طلبنا من ا   

 خط تحت الكلمة الخطأ     الدارسكما أن وضع    .. وبالتالي ال يحدث التعلُّم بالمقارنة      

 ليعود إليـه    يبقى دائماً في كراس الدارس    نبها ،   مثالً ، وكتابة الكلمة الصحيحة بجا     

 . أكثر من مرة متذكراً الفرق بين الخطأ والصواب 
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 ، للدارسـين مشكلة الممحاة ال تقف عند هذا الحد ـ تعلُّم الـدروس ـ فـي إيـذائها      

 تصله رسائل فحواها أن الخطـأ عيـب وال يـصح أن             الدارسالمشكلة تكمن في أن     

عليه أو نمحوه ، وبالتالي عنـد حـدوث أي خطـأ            نكشف عنه ، بل يجب أن نتستر        

يحاول الطفل أوالً أن يجد طرقـاً إلخفـاء         : سلوكي لدى الطفل تبدأ العملية في التعقُّد        

خطأه ، ثم إذا ُضبط يكذب ، ثم يرمي خطأه على غيره فيتهمه بالباطل ، ثم إذا ُأكتشف            

ـ           وأخيـراً  ... ر الخطـأ    الخطأ ال محال فإنه ينزع إلى اكتساب سلوكيات ُمدمرة لتبري

باإلضافة إلى تراكم ممارسـات مجتمعيـة       . عندما يكبر يتعلَّم أال يعتذر عندما ُيخطئ        

.. سائدة وُعقد نفسية حول موضوع الخطأ تتعلق بالعيب واألمـراض النفـسية الـخ               

  المسألة أبسط من ذلك بكثير 

ية ، ال يوجد من ال      الخطأ ظاهرة إنسانية طبيعية لصيقة بالبشر تحدث في الحياة اليوم         

أن ندرك خطأنا ـ نحلله إلدراك أسبابه ودوافعه ـ نتعلَّم   : المهم في األمر .. ُيخطئ 

 إلى عدم للدارسيندعوتنا ( منه ـ نحاول أن نقلل من ذات الخطأ في المرات القادمة  

تكرار الخطأ المرة القادمة دعوة مثالية صعب أن تتحقق في الواقع ، حيث يتطلب عدم               

تأخذه تبعاً لنوع وشـدة      ، وتأخذ الوقت الذي      الدارسينكرار الخطأ خطة نُدرب عليها      ت

  )الخطأ 

 الممحاة عندما يرسم رسماً هندسـياً       الدارسنستطيع أن نفهم سبباً الستخدام      .. أخيراً  

مثالً ، حيث ربما ُيخطئ في قياس زاوية أو إقامة عمود على ضلع فـي مـستطيل ،                  

 للمهارات األساسية في القراءة والكتابـة       الدارسينا في تعليمنا    أم.. األمر هنا واجب    

 فإن هذا األمر ال مبرر له ، وفِّروا ثمن الممحاة الُمدمرة 

  بعض من صعوبات القراءة 

  عبارة عن اضطراب يؤثر في قدرة الشخص على تفسير ما يراه ويسمعه            هيم  صعوبات التعلُّ 

وما يهمنـا هنـا هـو موضـوع         . مختلفة من المخ  أو في ربط المعلومات القادمة من أجزاء        

فالقراءة من أهم المهارات التي نقوم بتعليمهـا فـي المدرسـة ، وتـؤدي       . صعوبات القراءة   

وهناك الكثير من   . الصعوبات في القراءة إلى صعوبات في المواد األخرى التي يجب تعلُّمها            
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قراءة ، وتُقسم هـذه المهـارات إلـى         المهارات المختلفة التي تُعتبر ضرورية لزيادة فعالية ال       

  : قسمين 

  مهارات تمييز الكلمات  

  مهارات االستيعاب  

ومن المهم في تعلُّم هاتين المهارتين ، أال يتم تدريسهما عن طريق المحاضرة ، بل عن طريق                 

تدريب المتعلمين عليها من خالل نصوص مناسبة لهم ، مما يساعدهم على اكتساب المهـارة               

  لممارسة من خالل ا

  : أنماط صعوبات القراءة 

   :ويشمل: اإلدراك البصري : أوالً 

   : الفراغياإلدراك المكاني أو . ١

تحديد مكان جسم اإلنسان في الفراغ وإدراك موقع األشياء بالنسبة لإلنسان وبالنسبة لألشـياء              

  بفراغ يجب أن ينظر إلى الكلمات كوحدات مستقلة محاطة   وفي عملية القراءة. األخرى

  :التمييز البصري . ٢

  : الذين يعانون من صعوبات في القراءة الدارسينال يستطيع الكثير من 

  التمييز بين الحروف والكلمات   

  .... ) ن ، ت ، ب ، ث ، ج ، ح ( التمييز بين الحروف المتشابهة في الشكل  

  )  عاد ، جاد ( التمييز بين الكلمات المتشابهة أيضاً  

 على المهارات األساسية في القراءة ، يجب        الدارسينه إلى أنه في مراحل تدريب       ويجب االنتبا 

 ، فإنـه    ٦لو كانت س مثالً في الدرس رقـم         ( إبعاد الحروف المتشابهة عن بعضها البعض       

كمـا أن   )   ، حيث يتمايز الشيء بضده وليس بـشبيهه          ١١يمكن تدريس ص في الدرس رقم       

 الذين لديهم صعوبة على التمييز بين الحروف المتشابهة         ارسينالدهناك أهمية لالعتناء بتدريب     

 إلـى   الدارسينوفي هذا اإلطار يرجى لفت انتباه       . والكلمات المتشابهة ، تدريباً خاصاً إضافياً       
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الحجـم ـ اللـون ـ مـادة     : أن هناك بعض األمور التي ال تؤثر في تمييز الحروف ، وهي 

 الذين يجدون صعوبة في     الدارسينلتمييز البصري بين    ويالحظ وجود مشكالت في ا    . الكتابة  

مطابقة األشكال واألحجام ، لذا كانت هذه التدريبات هامة خصوصاً في مرحلة ما قبل القراءة               

  ) مرحلة االستعداد للقراءة ( 

  

   :، ويعنياإلدراك السمعي : ثانياً 

  تحديد مصدر الصوت  .١

  الوعي على مركز الصوت واتجاهه .٢

  :ك السمعي ويشمل اإلدرا

، القدرة على تمييز شدة الصوت وارتفاعه أو انخفاضـه          ويعني   :التمييز السمعي    

والتمييز بين األصوات اللغوية وغيرها من األصوات ، وتشتمل هذه القدرة أيـضاً             

  على التمييز بين األصوات األساسية وبين الكلمات المتشابهة والمختلفة 

إعادة إنتاج كالم ذي نغمة معينة      / د بها التمييز أو      ويقص :الذاكرة السمعية التتابعية     

، وتعتبر هذه المهارة ضرورية للتمييز بين األصوات المختلفـة          ودرجة شدة معينة    

والمتشابهة ، وهي تُمكننا من المقارنة بين األصوات والكلمات ، ولذلك فإنـه مـن               

 بأصوات كثيرة يمكن    المهم تكوين معرفة قبلية في الذاكرة بعيدة المدى ، نحتفظ فيها          

  استرجاعها عند الحاجة إليها 

 المثيـر   مهارة تمييـز  ويعني   : بهتمييز الصوت عن غيره من األصوات الشبيهة         

السمعي المناسب من المثير السمعي غير المناسب ويشار إليه أحياناً على أنه تمييز             

  الصورة الخلفية السمعية 

صوات مع بعضها بعضاً لتشكيل كلمة      القدرة على تجميع أ   ويعني  : المزج السمعي    

  معينة 

القدرة على تمييز أنمـاط األصـوات المتـشابهة         ويعني   : تكوين المفاهيم الصوتية   

والمختلفة وتمييز تتابع األصوات الساكنة والتغيرات الصوتية التـي تطـرأ علـى             

  األنماط الصوتية 
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  : ى األطفال وتتمثل في العديد من الظواهر لد: اضطرابات التمييز السمعي 

  عدم القدرة على التمييز بين األصوات اللغوية األساسية  

عدم القدرة على تمييز التشابه واالختالف بين الكلمات ، حيث ال يـستطيع هـؤالء           

األطفال تمييز الكلمة التي تبدأ بحرف ص مثالً بين مجموعة من الكلمات التي تُقرأ              

 التمييز بين الكلمات المتشابهة التي      على مسامعهم ، باإلضافة إلى عدم استطاعتهم      

  ) نام ـ صام ـ قام ـ عام ـ حام ( تختلف عن بعضها في صوت واحد فقط مثل 

) استذكار ـ استنفار   ( عدم القدرة على التمييز بين الكلمات ذات النغمة المتشابهة  

  ) الوزن ( حيث يتطلب ذلك قدرة على تحديد التشابه السمعي بين الكلمات 

، أو بـين    ) شـدة الـصوت     ( عوبة التمييز بين األصوات العالية والمنخفـضة        ص 

  أصوات الحيوانات والسيارات مثالً 

وعموماً فإن االضطرابات السمعية تختلف من طفل إلى آخر بدرجات متعددة ، مما              

  يتطلب بحث مشكلة كل طفل يعاني من االضطراب السمعي لتحديد العالج 

  

  : مزج األصوات 

فالطفـل الـذي ال     . به القدرة على تجميع األصوات مع بعضها لتكوين كلمات كاملـة            ونعني  

لتكوين ) ن ، ا ، س      ( يستطيع ربط األصوات لتشكيل كلمات ، ال يستطيع مثالً جمع أصوات            

تأتي هنا أهميـة الـتعلُّم منـذ البدايـة     ( إذ تبقى هذه األصوات منفصلة في ذهنه . كلمة ناس   

. يث أن إدراك المقاطع الصوتية ككتلة واحدة ، ُيـسهل عمليـة المـزج               بالطريقة الصوتية ح  

  ) . بعكس تعليم الحروف أو األصوات منفصلة عن بعضها البعض كما في الطريقة الجزئية 

ومهارة المزج من المهارات األساسية التي إذا لم يتقنها الطفل بشكل جيد ، سيجد صـعوبات                

 المكتمل الذي تحدثنا عنه سابقاً ، وهو باختصار التركيز على           جمة فيما بعد في القراءة بمعناها     

  . استيعاب النص بدالً من التركيز على عملية القراءة ذاتها 
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  : الذاكـــرة 

 ظ أن ضـعف   لـوح وقـد   . القدرة على االحتفاظ بالمعلومات الستخدامها فيما بعد        ونعنى بها   

فهـؤالء  . انون من صعوبات فـي القـراءة         الذين يع  األطفالمهارات الذاكرة من أهم ميزات      

األطفال ال يستعملون استراتيجيات تلقائية للتذكر ، كما يكون أداؤهم في اختبـارات الـذاكرة               

وهناك ارتباط في كثير من األحيان بين مشكالت الـذاكرة          . قصيرة المدى في الغالب ضعيفاً      

فقد تـؤثر   : رية والسمعية المختلفة    التي يعاني منها ذوو صعوبات التعلُّم وبين العمليات البص        

اضطرابات الذاكرة البصرية على القدرة على تذكُّر بعض أشكال الحروف والكلمات ، بينمـا              

تؤثر قدرة الذاكرة على تسلسل األحداث وعلى ترتيب الحروف في الكلمـة وعلـى ترتيـب                

تؤثر على القـدرة    ومن ناحية أخرى فإن اضطرابات الذاكرة السمعية قد         . الكلمات في الجملة    

وقد يواجه  .. على تذكُّر أصوات الحروف وعلى تجميع هذه األصوات لتشكيل كلمات فيما بعد             

األطفال الذين يعانون مشكلة في تتابع األحداث المسموعة صعوبة في ترتيب أصوات الحروف             

  فيقومون بتغيير ترتيب مقاطع الكلمة عندما يقرءونها 

  

  :لحروف القراءة العكسية للكلمات وا

بشكل معكوس من الميزات المعرفيـة      ) أو كتابتها   ( الميل إلى قراءة الكلمات والحروف      ُيعتبر

يميل هؤالء إلى قراءة بعـض   ، حيث   التي يتصف بها الذين يعانون من صعوبات في القراءة          

 وقد يقرأ هؤالء  )  ب ، ن ، س ، ص         (الحروف بشكل معكوس أو مقلوب وبخاصة الحروف        

 على  ذلك غالباً إلى عدم قدرتهم، وُيعزى تفسير ) سار بدالً من راس     ( ات بالعكس   بعض الكلم 

مرحلـة  (  على االتجاهات    م إنجازنا بدقة مرحلة التدريب    التمييز بين اليسار واليمين بسبب عد     

دار ( وقد يستبدل بعضهم الصوت األول في الكلمة بصوت آخـر           ) .. ما قبل القراءة والكتابة     

 يغيرون مواقع الحروف في الكلمـة أو ينقلـون           وهناك البعض اآلخر الذين     ) .بدالً من جار  

  . صوتاً من كلمة مجاورة 
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١٣٩  

   : مهارات تحليل الكلمات

األجزاء الُمكونة للكلمة ـ طولهـا ـ    :  هذه المهارة ، منها  الدارسينهناك عدة طرق إلكساب

وقد .. لصوتية للكلمة ـ التحليل الصوتي  شكلها ـ السياق الذي تستخدم فيه الكلمة ـ القراءة ا  

وجدنا من خالل الخبرة أن الطريقة الصوتية التي تحوي القراءة الجهرية وتحليل الكلمة إلـى               

  .مقاطع صوتية ، هي أسهل الطرق إلكساب هذه المهارة 

  

  : الكلمات المألوفة 

التـي يتكـرر     تمييزها بسرعة عندما يلحظها ، وهـي المفـردات           الدارسهي التي يستطيع    

، كذلك المفردات .. ) قال ـ على ـ هو ـ أنت ـ الذي ـ      ( استخدامها في نصوص القراءة 

اسمه ـ أسماء أصدقائه ـ أسماء أفـراد    (  والتي تحوي أسماء يحبها الدارسالقريبة جداً من 

ـ     ( أسرته ـ أسماء موجودة بالمحيط الذي يعيش فيه   ة مفردات بالفـصل ـ بـالمنزل ـ ببيئ

األولـى  :  لهذه األسماء كوحدة واحدة يساعده من ناحيتين وإدراك الدارس... ) . ة ـ  الزراع

عن طريق اختزانه لصور بصرية لكلمـات       ) ذاكرته بعيدة المدى    ( هي زيادة معرفته القبلية     

والثانية هي التغلب على صعوبة نطق بعض الكلمات التي ال تفلح الطريقة الـصوتية              .. كثيرة  

يس ـ الكلمات التي تبـدأ بـال    ( كهم لها حيث يختلف شكل الكلمة عن نطقها كثيراً في إدرا

وتعتبر الذاكرة البصرية مهمة لتعلُّم الكلمـات  .. ) . الشمسية ـ التنوين في بعض الكلمات ـ   

وال يـستطيع   .. ثيـر البـصري     المألوفة ألنها تشتمل على عملية استذكار للمالمح البارزة للم        

ن من ضعف في الذاكرة البصرية تمييز بعض الكلمات المألوفـة لـدى              الذين يعانو  الدارسين

   على القراءة الدارسينمشاهدتها ، وهذه الصعوبة تؤثر بشدة على ضعف قدرة هؤالء 

  

  : االستيعاب 

وسنقتصر تناولنا لهذا الموضوع على مهارات االستيعاب الحرفي دون التطـرق للمهـارتين             

ي واالستيعاب النقدي ، بسبب أن مهارات االستيعاب الحرفـي          االستيعاب التفسير : األخريين  

 الذين يعانون من مشكالت في القراءة في بداية تعلُّمهم ، حيث يعـانون مـن                للدارسينالزمة  
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١٤٠  

صعوبات في استيعاب النص بحرفيته ، بمعنـى لـديهم مـشكالت فـي اسـتذكار الحقـائق                  

  . والمعلومات الموجودة في النص بشكل صريح 

  : القراءة الحرفية للنص مهارات كثيرة وتتضمن 

  مالحظة الحقائق والتفاصيل الدقيقة  .١

  فهم الكلمات والفقرات   .٢

  تذكُّر تسلسل األحداث  .٣

  اتباع التعليمات والقراءة السريعة بتحديد معلومات ُمحددة  .٤

  استخالص الفكرة العامة من النص .٥

الحرفي ، ال يستطيعون تذكُّر أو       الذين يعانون من صعوبات في مهارات االستيعاب         الدارسينو

وقد يشعرون باإلحباط أيضاً عنـدما      . تحديد الفقرات التي تصف شخصاً أو مكاناً أو شيئاً ما           

  . يحاولون البحث عن حقائق وتفاصيل دقيقة لإلجابة عن أسئلة معينة 

  

  : أسباب صعوبات االستيعاب الحرفي 

 ال يستطيعون فهم المعاني     الدارسين عدم القدرة على فهم معاني كلمات كثيرة ، فبعض         .١

كبير حجم ـ كبير  : المختلفة للكلمة الواحدة ، مثال كلمة كبير ، لها العديد من المعاني 

  ... عمر ـ كبير في المكانة ـ الخ 

راجع ما ذكرناه عـن المعرفـة   ( الخبرة السابقة ـ المحدودة ـ مع بعض المفردات    .٢

معاني كلمات معينة ألنهم لم يتعرضـوا لهـذه          ال يعرفون    الدارسينوبعض  ) القبلية  

 خبرة في مفاهيم تلك     الدارسينالمفردات في خبراتهم الحياتية ، والبد أن يكون لهؤالء          

أما إذا وجد المعلِّـم     .. المفردات قبل معرفة المفردات نفسها ، هذا هو األمر الطبيعي           

 ، فعليه أن يجد طرقاً     حول مفاهيم بعض المفردات    لدارسيننفسه أمام خبرات محدودة ل    

المعرفة القبلية ـ الذاكرة بعيدة المدى ـ الذاكرة   ( لزيادة الخبرات حول هذه المفردات 

 ١٤ : ٩فقد حدث مع بعض األطفال األميين       : ولنأتي هنا بمثال واقعي     ) .. المخزنة  

لسبب بسيط وهو أنهم يقطنون قريـة       " قطار" سنة صعوبة في استيعاب مفهوم المفُردة       
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١٤١  

وكان الحل الذي وجده القائمون على تعلُّم األطفال        . يس لديها خبرة سابقة مع القطار       ل

 : حينئذ هو خطوتان 

:  نـذكر منهـا      انت بسيطة ،  األولى تجميع كل أسئلة األطفال حول القطار وك        

لماذا يسير القطار على قضبان حديدية وال يـسير علـى األرض ؟ ـ لمـاذا     

ن جسماً واحداً ؟ ـ ما معنى تذكرة سفر ؟ ـ   يتكون من عدة عربات وال يكو

لماذا ال يقوم سائق القطار بتحصيل ثمن الركوب من الزبائن مباشرة كما يفعل             

 سائق سيارة نقل الركاب في بلدتنا ؟ ـ ماذا يفعل الناس داخل القطار ؟  

والثانية هو رحلة بالقطار إلى مدينة ُمجاورة لزيارة متحـف ، مـر خاللهـا                

قطع التذاكر ـ ركوب القطار ـ   (  بالكثير من الخبرات حول القطار األطفال

فتكونـت  ... ) . التعامل مع ُمحصل التذاكر ـ مالحظة ُركَّاب القطار ـ الخ   

  لديهم خبرات غنية حول المفهوم 

صعوبة التمييز بين التفاصيل المختلفة والفكرة العامة في النص ، وقد يؤدي التركيـز               .٣

لحقائق الدقيقة إلى إهمال الفطرة العامة للنص ، ويزيد من تفاقم هذه            على التفاصيل وا  

الصعوبة طول النص ذاته ، باإلضافة إلى عامل آخر عام وهام في ذات الوقت ويتمثل            

.. المشكالت فـي حياتنـا اليوميـة        / في ظاهرة إعطاء أوزان شبه متساوية لألمور        

 .عقليتنا لديها مشكلة في تقدير أوزان األشياء 
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