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  ٣٩  الفصل الثاني: استراتيجّيات التعليم / التعّلم

  ٤١  استراتيجّيات التعليمالمحور األول : 

  ٤٦  استراتيجّيات في إدارة التعّلم الناشطالمحور الثاني: 

  ٥٣  : استراتيجّيات تعليم ذوي صعوبات التعّلمالمحور الثالث

  ٥٩  الفصل الثالث: 

  ٦١  الذكاء وأنواعه •

  ٧٠  اختبار لتحديد نوع الذكاء •

  ٧٥  الفصل الرابع: أنماط التعّلم

  ٧٨  التعّلم أنواع أنماط •

  ٨١  تداخل التعليم بأنماط التعّلم •

  ٨٢  اختبار الكتشاف أنماط التعّلم •
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في هذه التوصيات اعتبار الختالفات المتعّلمين واختالف طرائق تعّلمهم. وٕانه لمن الضروري 

  تكييف التعّلم وتكييف طرائقه بما يتناسب مع خصائص مختلف فئات المتعّلمين وقدراتهم.

ا جديًدا في تعزيز مهارات انطالًقا من هذه التوجهات الحديثة للتربية والتعليم، أردنا أن نضع مدماكً 

المعّلم لمواجهة صعوبات التالمذة التعّلمية الناتجة من قصور وظيفي في الدماغ أو من قصور في 

التحصيل التعليمي. لذا فإن تدريب المعّلمين على اتجاه الدمج وعلى أساليب التعامل مع تنّوع التالمذة 

حديثة حول التعّلم الناشط وأساليبه، بما يسهم في داخل الصف، يفرض أن نضمِّن التدريب، النظريات ال

تطوير نظرة المجتمع واألهل نحو التالمذة. كما يفترض من قبلنا إعداد برامج لتطوير أداء المعّلمين حول 

مفاهيم أساسية تطرح قضايا على مستوى الممارسة الصفّية وعلى مستوى األساليب والمهارات؛ إذ إن 

ى التالمذة يتطلب تعّدًدا في أنماط التعليم وأساليبه عند المعّلمين والسّيما معّلمي اختالف أنماط التعّلم لد

المدارس العادية الذين عليهم أن يتعاملوا مع التنّوع في احتياجات المتعّلمين. لذا فإن هذه الوحدات 

والسّيما لجهة اعتماد  التدريبّية ترّكز على الممارسات التربوّية الحديثة في مجال التعليم/والتعّلم الناشط

تنويع استراتيجيات التعليم/التعّلم بهدف مساعدة التالمذة كل بحسب إمكاناته وقدراته، مهما بلغت 

االختالفات في مستويات التحصيل لديهم واختالف أنماط تعّلمهم، وأنواع ذكاءاتهم على بلوغ أقصى 

  درجات التفوق.
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  خصائص النمّو الجسدي / الحركي عند أطفال الطفولة المبّكرة

  أطفال األعوام الخمسة  أطفال األعوام األربعة  أطفال األعوام الثالثة

ولكن  يمكنهم المشي والركض -١

قدرتهم على التوازن تختلف من طفل 

إلى آخر باختالف القدرة على 

  التناسق

تكثر لديهم الحركة وتصبح  -١

  منّظمة أكثر من ذي قبل.

ما زالوا يتحركون ويستعملون  -١

الحواس كافة كأسلوب أساسي في 

  التعامل مع الناس واألحداث والبيئة.

يميلون إلى التحرك المستمر  -

  األصوات العالية. وٕاصدار

تصبح أعضاء أجسادهم أكثر  -

  تناسًقا.

يصعب عليهم القفز بالساقين  -٢

مًعا أو بساق ِتْلَو األخرى . يحتاجون 

  إلى مزيد من المرونة.

يستعملون عضالتهم الكبيرة  -٢

للقفز بأنواعه والسباق والجري 

  والتسّلق والركض.

يميلون إلى العنف أحياًنا فيثبتون  -

بقوة ويستعملون أيديهم ذاتهم 

  وأجسامهم في العراك.

يحبون استعراض كل جديد  -

  موه.تعلّ 

تصبح عضالتهم الكبيرة  -٢

والصغيرة أكثر مرونة ويظهر التحكم 

  فيها بوضوح.

يميلون إلى ممارسة األنشطة  -

  واأللعاب المنظمة ذات القوانين.

يزداد طولهم ونحافتهم وتزداد  -

  توازن.مرونتهم ومقدرتهم على ال

ينقصهم التناسق في عضالت  -٣

  اليدين الصغيرة.

يمكنهم ارتداء مالبسهم وخلعها  -٣

بسهولة عند استعمال الحّمام. أما 

… التعامل مع األزرار وشريط الحذاء

إلخ. فهي مهارات بحاجة إلى تمرين. 

ما زال التناسق ضعيًفا في العضالت 

  الصغيرة...

يستطيعون االهتمام بأمورهم  -٣

  خدم كل واحد نفسه.في

يتحركون بحسب اإلرشادات بدقة  -

  أكثر.

تناسق العين مع اليد، والعين مع  -

  الذراع بشكل أكثر تطّوًرا وثباًتا.

يمكنهم رمي كرة كبيرة أو كيس  -٤

رمل كبير نحو هدف من مسافة متر 

  واحد تقريًبا.

يمكنهم رمي كرة كبيرة أو كيس  -٤

  رمل كبير في الهواء والتقاطه.

يمكنهم رمي والتقاط كرة وكيس  -٤

  رمل من دون االستعانة بأجسادهم.



رعة التي 

  لطفل.

ك يحتاج 

ة مدرسية 

ى تطوير 

لمة التي 

الية، كما 

 وقدراتهم 

رته على 

ط شريط 

ن العنف 

خاصة وبالسر

رة في بيئة الط

 السوي، فلذلك

تاج إلى بيئة

ساعدتهم على

ية دور المعل

ماعية واالنفعا

وير مهاراتهم 

 على نمّو قدر

اته كأن يربط

  لى:

ت المعّبرة عن

:  

  وللمعلمة.

ها بطريقته الخ

نشطة المتوافر

على النمّو  

داقة، كما يحت

اية بهدف مس

نا تبرز أهمي

ياجاته االجتم

هم على تطو

ألنشطة تدل 

  ب.

  ته.

  لى:

ة، وخدمة ذ

  معلمة.

صبح قادًرا عل

  ًال.

تخدام الكلمات

ح قادًرا على:

حنان للزمالء

 يتفاعل معها

ناتجة من األن

ساعد الطفل

الحترام والصد

فال بدقة وعنا

إليه. ومن هن

ل بحسب احتي

ذات وتساعده

  المبّكرة.

  

فكاًرا جديدة أل

لرقص واللعب

بذاتعزز ثقته 

صبح قادًرا عل

شطة المتنوعة

بسيطة من الم

رين بحيث يص

ق حزين مثًال

على عدم است

 بحيث يصبح

ر بالمحبة والح

١٤ 

فرد بها وبيئة

 عملية نمّو ن

ألمان التي تس

 والمحبة واال

 مراقبة األطفا

نتماء إل اال

تجابة لهم كل

رهم بقيمة الذ

فترة الطفولة ا

 النفعالي

ح قادًرا على:

اته فيطرح أفك

م والحركة والر

ثقة وهذا ما يع

تي بحيث يص

لها في األنش

ة بتوجيهات بس

وضحها لآلخر

ف عن صديق

ب تساعده ع

 لى الراحة.

 من األطفال

ر عن الشعور

يئة، وراثة ينف

عّلم ما هو إال

در الحب واأل

عائم: التفاهم

ة بحيث تتم 

 فيه من خالل

ية بهم واالست

نفسهم وتشعر

 والسيما في ف

جتماعي / اال

 بحيث يصبح

ق من اهتماما

مختلفة كالرسم

 من الكبار بث

ى التوجيه الذات

سبة الستعمال

  من الماء.

صل واألنشطة

عبر عنها ويوض

رهم، كالتخفيف

لسلبية بأساليب

ف واللجوء إلى

جابًيا مع غيره

فصل والتعبير

/ االنفعالي  

ي الوراثة والبي

عداداته. والتع

ي أيًضا مصد

ه إلى أربع دع

حة ومتماسكة

ذي يعيشون 

رة على العناي

ة األطفال بأن

الضرورية  ية

في النمّو االج

 ثقته بنفسه، 

شاريع تنطلق

هًيا بطرائق م

علمة وغيرها 

ل القدرة على

ألدوات المناس

يسكب كوًبا م

ع أعمال الفص

ل مشاعره ويع

آلخرين مشاعر

ن المشاعر ال

ب من الموقف

ل تفاعًال إيج

في أنشطة الف

و االجتماعي/

لطفل بعاملي

 قدراته واستع

 األسرية هي

 داخل أسرته

ومنظمة ومريح

ع الذم بالمجت

أن تكون قادر

 أن تعزز ثقة

اعية/التفاعلية

ور المعلمة ف

ينمي الطفل  

المبادرة بمش 

  المبادرة.

التعبير شفه 

مناقشة المع 

ن ُيظهر الطفل

استخدام األ 

الحذاء أو ي

التفاعل مع 

الطفلن يميز 

مشاركة اآل 

التعبير عن 

أو االنسحاب

لطفلن ُيْظِهر ا

المشاركة في 

  

النمّو -٢

يتأثر ا

تناسب

والبيئة

الطفل

آمنة و

ثقتهم ب

عليها أ

عليها 

االجتما

  

دو• 

 أن- ١

-

-

-

أن - ٢

-

-

أن - ٣

-

-

أن - ٤

-



١٥ 

  إظهار مهارات في حل المشاكل من دون عدوانية واحترام حقوق اآلخرين والدفاع عنها. -

  مشاركتهم عمًال مسرحيًّا... وعي مبدأ المشاركة واللعب مع اآلخرين أو -

  

كل هذه االمور وغيرها من المشاركة باألعمال الجماعية وٕاظهار االيجابية حيال المجتمع، ال 

يكتسبها الطفل إال من خالل الممارسات التربوية والتعليمية للمعلمة التي تؤمِّن البيئة المالئمة والسوية 

  وتساعده على التكيف االجتماعي والتعّلم اإليجابي.م وتنشط قدراته، وتحفز مواهبه للمتعلّ 

  

 

  خصائص النمّو االنفعالي عند أطفال الروضة

  أطفال الخمسة أعوام  أطفال األربعة أعوام  أطفال الثالثة أعوام

رضى األطفال عن أنفسهم يعتمد  -

على رضى الراشدين عنهم وحبهم 

  لهم ومدحهم وتشجيعهم

يبدأ األطفال بمالحظة سلوك  -

المعلمين وأقوالهم ويظهرون 

  االستعداد لتقليدهم

يتعود األطفال تدريجًيا على بناء  -

عالقة مودة مع الكبار الذين يثقون 

  بهم.

تثبت عالقة األطفال بمعلمتهم  -

وتقوى أواصرها فيتمثلون بها 

  ويقلدونها.

يحب األطفال في هذه السن  -

مشاركة الكبار والصغار 

  ومصادقتهم.

فال معلمتهم أكثر يعتبر األط -

الناس فهًما وعمًال فيقّلدونها 

  ويكّررون أقوالها.

يبكون بسهولة عند االفتراق عن  -

البالغين الذين يرتبطون بهم 

ويخافون بسهولة مما هو جديد. إن 

ثبات وجود الكبار حولهم يسهم في 

إعطائهم الثقة بأنفسهم وبالعالم الذي 

  من حولهم.

يهابون عملية االفتراق عن  -

الراشدين المرتبطين بهم مع أن 

  ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم قد زادت.

لديهم حذر من كل جديد مكاًنا  -

  كان أم إنساًنا.

يظهرون ثقة أكبر بأنفسهم  -

وباألشخاص الذين من حولهم فلقد 

أصبحوا أكثر طاعة إلى تعليمات 

الكبار من حولهم وأصبحوا أكثر 

  على تحمل مسؤولية أنفسهم.قدرة 

تبدأ عندهم الرغبة بالتعامل مع  -

  اآلخرين.

يظهرون تعبيرات قوية عندما  -

يفشلون أو يخافون أو يغضبون 

وتظهر مشاعرهم السلبية واإليجابية 

  مًعا.

يبدأ األطفال بإظهار بعض  -

  طرائق التحّكم بمشاعرهم.

يقومون بتجارب ليتعرفوا إلى  -

  م بمشاعرهم.قدراتهم في التحكّ 

يبدأ األطفال في استعمال  -

مهارات اجتماعية مقبولة من 

اآلخرين للتعبير عن مشاعرهم 

وإلظهار عواطفهم بشكل مقبول من 

  الجماعة حولهم.



١٦ 

  أطفال الخمسة أعوام  أطفال األربعة أعوام  أطفال الثالثة أعوام

فس تنتبدأ عالمات االعتماد على ال

وعالمات االستقالل بالظهور، فهم 

يرغبون بتناول الطعام ودخول 

  الحمام بمفردهم.

ات االعتماد على تزداد عالم -

النفس وتزداد المهام التي يستطيعون 

القيام بها بمفردهم ولكن تحت 

  المراقبة المستمرة.

يبدأ االعتماد الكلي على النفس،  -

فهم مدركون لذاتهم، مستقلون 

بشخصيتهم، يستطيعون القيام 

وحدهم بمهام عديدة نحو ذاتهم، كما 

أنهم يستطيعون القيام بمهام بسيطة 

ت أو في الصف كالمساعدة في البي

في تحضير المائدة واإلجابة على 

  الهاتف...

يبدأون بتوضيح بعض المشاعر  -

التي تختلج في نفوسهم والتعبير 

  عنها.

التعبير عن مشاعرهم وتبدأ  يزداد -

مخاوفهم ومشاعر القلق عندهم في 

الظهور، وكل ذلك مرتبط بسعة 

الخيال وعدم قدرتهم على التفريق 

  بين الخيال والواقع.

يتدربون على التعبير عن  -

مشاعرهم لفظًيا ويبدأون باستخدام 

جمل قصيرة للتعبير عن عواطفهم 

  بشكل مقبول.

تطّبعون لديهم حساسية مرهفة وي -

  بمشاعر اآلخرين.

يحبون التفاخر بأنفسهم وبالعائلة  -

وبقدراتهم الشخصية ولو بالتهويل 

  وعدم الواقعية.

راغبون، هانئون، سعداء،  -

معتزون بأنفسهم، أكثر واقعية من 

  ذي قبل.

يرون األمور من منطلق ذاتي،  -

أي تتمركز معرفة كل طفل حول 

  نفسه.

األطفال يهتّم أطفال هذا العمر ب -

الذين يتساوون معهم في العمر 

  إضافة إلى اهتمامهم بذاتهم.

  يحبون مصادقة الكبار والصغار. -

كثيًرا ما يمارسون اللعب الفردي  -

ويبدأ كل طفل باللعب مع طفل 

  آخر.

يلعبون في مجموعات صغيرة  -

  بطريقة أكثر تعاوًنا.

يلعبون مع أطفال من مختلف  -

منهم األعمار: أصغر أو أكبر 

  عاًما.

ال يوجد عندهم صداقات حميمة  -

وٕانما يظهرون الفرحة لوجود طفل 

  أو أكثر من حولهم.

يظهر لديهم االهتمام باللعب مع 

أفراد جنسهم ولكنهم ما زالوا يلعبون 

براحة مع جميع األطفال ذكوًرا 

  وٕاناثًا.

يّكونون صداقات حميمة مع طفل 

  آخر.

يلعبون بتعاون ومشاركة أكثر  -  تصعب عليهم المشاركة.

وتبدأ النزاعات القيادية لديهم في 

   الظهور.

تخّف مشاكل اللعب في  -

المجموعات، فهم أكثر قدرة على 

اتباع األنظمة أو التفكير بأنظمة 

  جديدة مناسبة.



  م

لتنقّل 

وار 

حولهم 

هم 

  هم.

ح 

ها في 

يات 

  والتقليد.

ع األولى 

 ١٨و  ٨

رحلة كما 

 وأن ذلك 

ء خياراته 

الخمسة أعوام

ارة أكثر في ال

يادية إلى األدو

  ها.لتابعة إلي

ع الكبار من ح

  بل.

ضوح لمجموعته

ء لها ولمعلميه

ى فهم وتوضيح

يلعبونه ة التي

تحدد المسؤوليا

  ختلفة فيها.

عب الخيالي و

لسنوات األربع

٨ في ما بين 

ّكرة، وكل مر

ناسب معها، 

عده على بناء

أطفال ا

يظهرون مها -

من األدوار القي

لنابعة منها وال

متعاونون مع -

كثر من ذي قب

ينتمون بوض -

ويظهرون الوالء

قادرون على -

ألدوار المختلفة

عائلتهم والتي ت

والواجبات المخ

بدعون في اللع

طفل يتم في ال

% يتّم ٢٠و 

 الطفولة المبك

لي النشط يتن

 أشياء تساع

  وام

-

م

ال

عية 

ين تارة 

ء ودمثين 

لتعامل 

-

أك

-

و

و غيرهم 

  سرتهم.

-

األ

ع

وا

يبي والتقليد 

مّو العقلي للط

سنوات و ٨و 

حل في فترة 

 للتدريب العقل

في بيئته من
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ل األربعة أعوا

صفات اجتماع

كونون متعاوني

 أخرى ولطفاء

حياًنا يصعب ال

التعاطف نحو

 ونحو أفراد أس

اللعب الخيالي

  ن األطفال.

% من النمو٥

و ٤ ما بين 

لي يمر بمراح

حسية وفرص 

طفل ومع ما ف

أطفال

يظهرون ص -

متناقضة، فيك

وعنيدين تارة 

تارة ثالثة وأح

  معهم.

يشعرون با -

من األطفال و

يتمتعون با -

مع غيرهم من

BLO  ٥٠أن

% منه يتم في

رة للنمّو العقل

طة وخبرات ح

 حاجات الط

  عوام

لكبار 

هم بحاجة 

ضوية في 

  

سرتهم 

  هم.

كتشاف 

 معرفي

OMبلوم  سي

%٣٠ة بينما 

 النسبة الكبير

اج إلى أنشط

 يتناسب مع

  ظاته.

فال الثالثة أع

 التقّرب من ال

ن المعلمين فهم

  تهم.

 بدء تقّبل العض

 طفال صفهم.

ائلتهم وأفراد أس

ن وطمأنينة له

 من محور اك

  حولهم.

و العقلي / الم

د العالم النفسي

طفولة المبّكرة

من هنا فإّن 

Piaget تحتا

 جوًّا مالئًما

جاته ومالحظ

أطف

يفّضلون -

وبالذات من

إلى إرشادات

يظهرون -

مجموعة أط

تكون عا -

مصدر أمان

ينطلقون -

العالم من ح

  

النمّو -٣

لقد أّكد

من الط

سنة. م

tيقول 

يتطلب

واستنتا

  

  

  

  



١٨ 

  خصائص النمّو العقلي / الفكري

  أطفال الخمسة أعوام  أطفال األربعة أعوام  أطفال الثالثة أعوام

يه قصيرة دتكون قوة التركيز ل -١

  المدى.

تزداد مدة تركيز الطفل طوًال  -١

  وٕان كانت ما تزال قصيرة.

ما زالت مدة التركيز محدودة  -١

  على الرغم من زيادة طولها.

ال يستطيع الطفل التعامل مع  -٢

  األفكار المجردة.

التصميم تبدأ قدراته على  -٢

والمنطق بالنمّو ولكن التفكير 

والتفسير اإلدراكي ما زاال غير 

متطورين ما يؤدي إلى إصدار 

  أحكام خاطئة أحياًنا.

يظهر اهتماًما بالتعرف إلى  -٢

أشكال جديدة كأشكال األرقام 

والكلمات حتى من دون تعليم 

  موّجه.

يتسم الطفل بالفضول والحاجة  -٣

ُيْكِثر من إلى البحث واالكتشاف. و 

األسئلة ولو أّن الكثير منها غير 

  متصل بالموضوع المطروح مباشرًة.

ما زال يسأل أسئلة كثيرة لكنها  -٣

أكثر عمًقا وارتباًطا بالموضوع 

المطروح ويتابع حتى يصل إلى 

االجابات سواء من الكبار أم من 

  خبرة عملية.

ما زال حب االستطالع قويًّا  -٣

صول إلى عنده إذ إن غايته الو 

  المعلومات والحقائق.

يصبح أكثر استقاللية، ويظهر كل 

م وتفكير مختلفة طفل أساليب تعلّ 

  عن غيره.

يحب الطفل تعّلم الكلمات  -٤

  الجديدة وفهم معناها.

  يستمع إلى القصص ويسردها. -

  يستمع إلى األناشيد ويردِّدها. -

يحب التحدث عن أمور تهمه  -

  جل ذلك.ويقاطع كالم المعلمة من أ

يوجه دفة الحديث حسبما يطرأ  -

على باله وفي الموضوع الذي 

  يستحوذ تفكيره.

يكّون جمًال كاملة ويظهر تنوًُّعا  -٤

  عندما يسرد القصص.

يحب تعّلم الكلمات الجديدة  -

واللعب بها صوتيًّا وحركيًّا وتغيير 

أصوات حروف منها، وتحويلها إلى 

  كلمات جديدة، حتى لو لم يفهمها.

يثبت أكثر حول موضوع الحوار  -

الذي يثار معه، ولكن التركيز عليه 

  يتبع مدى اهتمامه الشخصي.

يتحدث الطفل بجمل سليمة  -٤

وطويلة أكثر ويظهر فيها مهاراته 

اللغوية، ويستعمل الكلمات الجديدة 

مها بقدر أكبر من الدقة. التي تعلّ 

أصبح للحديث عنده غاية واضحة، 

ستفهام واإلجابة فهناك السؤال واال

بمنطق، والتدخل في الحديث عن 

  موضوع يهمه.

يحب عالم الخيال ويتمتع بخيال  -٥

واسع ويصدق بسهولة ما يسمعه من 

قصص خيالية ويعطي لألشياء 

والحيوانات وبقية المخلوقات 

  خصائص إنسانية.

ما زال التحليق في عالم الخيال  -٥

متعة ويصعب عليه أحياًنا إدراك 

  ينه وبين الواقع.الفرق ب

  يحب التهويل والمبالغة. -

تظهر عنده روح الفكاهة بوضوح  -

  أكثر.

أصبحت األسئلة واألجوبة عنده  -٥

أكثر ارتباًطا بالموضوع وأكثر دقة 

  وتحديًدا.

يحب القصص ويستمتع بها،  -

  ويمّيز الخيال من الواقع. 

يحب أداء األدوار المختلفة ويبرع  -

  في ذلك.



ي تعّلمهم 

  حلول.

ى تطوير 

ة لتطوير 

يعه على 

  

تطبيقية التي

جابات والحاإل

هو يسعى إلى

عل اللغة أداة

 يجب تشجي

 - ٢٠٠٤. 

  

 باألعمال الت

لتفتيش عن ا

  ألهميته.

ي يعرفها. وه

يسعى إلى جع

ستمرار إنما

٢٠٠٣عربية 

 وقت الكافي.

  طالعة...

  يئة.

ل من القيام 

عبير عنها وال

خاًصا نظًرا أل

الل اللغة التي

القواعد كما ي

نصّحح له با

١٩ 

  لمتكامل.

ورية مصر الع

: 

  مطه.

  كتب.

  ف بحرية.

   الطفل.

  طرحها.

المناسب والو

خاص للمط ن

وجود في البي

مّكن األطفال

ساؤالتهم والتع

فردنا له باًبا خ

أفكاره من خال

ل والتمسك با

 علينا أّال نص

   الصحيحة.

  من:

 نمّو الطفل ال

ّكرة في جمهور

قدرات العقلية

ستوى نمّوه ونم

  لم.

 واألدوات والك

 واالستكشاف

ون استعجال

  لحاجة.

سئلة التي يط

  طفل.

وفير المكان 

  وية.

  

مع توفير ركن

  دوء.

ة وبما هو مو

من الراحة يم

ن تستثير تس

ي، إال أننا أف

التعبير عن أ

الجمل يح بناء

، وهنا يجب

قلم مع اللغة 

ول مأخوذة م

كتّيب الثاني: 

 الطفولة المبّك

في تنمية الق

ت الطفل ومس

فل على التعّل

 غنية بالمواد

جال لالختبار

من د إلصغاء

يجابي عند ال

صدق عن األس

ما يقوم به الط

جال للعب وتو

ت الطفل اللغو

فل باستمرار.

ب المصّورة م

لى الكالم بهد

بحوادث يومية

 تأمين جوٍّ م

ية وعليها أن

ز النمّو العقلي

هذه المرحلة 

غوية وتصحي

 االجتماعية،

ت الكافي للتأق

ميع الجداو ج

الكت - تدريبية 

طوير وتنمية 

ف ور المعلمة

فهم حاجات 

تحفيز الطف 

توفير بيئة  

إفساح المج 

الصبر واإل 

التوجيه اإلي 

اإلجابة بص 

االهتمام بم 

إفساح المج 

تنمية قدرات 

القراءة للطف 

توفير الكتب 

تشجيعه عل 

ربط اللغة ب 

لى المعلمة ت

هارات الحياتي

 :و اللغوي

 عادة في حيز

 الطفل في ه

ة مفرداته اللغ

 االتصاالت

 ومنحه الوقت

مالحظة: 

الحقيبة الت

مشروع تط

  

دو• 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

* وعل

المه

  

النمّو -٤

يدخل 

يحاول

حصيلة

نواحي

الكالم 



 بلغة أو 

 (كلمات 

جله أو أن 

ة. فطفل 

كلمة،  ١

 من غير 

لى النمّو 

 بدًال من 

عدم التحدث

ها بالمفردات

ن أن نستعجل

واقف اليومية

٠٠٠: نحو 

 وجمل لغة 

ل خطورة عل

حصانات ول

لتأكيد على ع

 وعلى إثرائه

لجملة من دون

لواقع والمو وا

  س.

سنوات: ٣-ل

عض مفردات

 هذا ال يشكل

يقها (كأن يقو

صحيحة مع ال

 تطوير اللغة

بة وتركيب ال

داث الجارية

ا هو محسوس

يتقن طفل ال

.  

مكانه تعّلم بع

  ير لغته.

ر) ولكن  -

ئ في تطبيط

٢٠ 

ة فصحى ص

على صعيد 

  وان...)

لكلمة المناسب

طفال باألحد

ربط تفكيره بما

ه المرحلة (يت

  

تركيب جملة.

 لغة، وأن بإم

  تسلسل.

ورة على تطوي

-ألحرف (س 

ط للطفل، فيخ

  الطفل؟

وضوح وبلغة

مفيدة ع  فهي

ضداد أو األلو

الوقت ليجد ال

دائر مع األط

بحاجة إلى رب

سرعة في هذه

ألف كلمة). 

 ويسعى إلى ت

ك أكثر من 

رد قصة بتيس

ماعية المتطّو

ظ بعض األ

  ير خطرة.

 بعد واضحة

ّلم إثراء لغة 

ع األطفال بو

  ية.

عاب الكالم، 

أو األض -سه 

عطاء الطفل ا

  ة...

 والحديث الد

وضة ما زال ب

اللغوية بس ة

١٥ت: نحو 

ملة وتطول، 

يدرك أن هناك

  

ة صحيحة وي

عالقات االجتم

صعوبة في لفظ

  لغة الحًقا.

هذه السن غي

صرف ال تكون

 
   

ف يمكن للمعّل

التحدث مع 

بنبرة طفولية

اللعب بألعا 

باإليقاع نفس

الصبر وٕاع 

نلّقنه الكلمة

ربط اللغة 

مرحلة الرو

 ور اللغة:

طّور الحصيلة

سنوات ٤طفل الـ

تتطور الجم 

يمكنه أن ي 

 اللغة األم.

يستخدم لغة 

تساعده الع 

قد يجد ص 

المتكامل لل

التأتأة في ه 

قواعد الصر 

  أحصنة).

* كيف

-

-

-

-

  

* تطّو

تتط

وط

-

-

-

-

-

-

-

 



شّكل فيها 

جتماعي، 

عّلم على 

% في ٥ 

يا لحجمه 

عد على 

بنات في 

ي. وتبدو 

سية  الجن

عة جسم 

 الطفولة 

 طفال إلى

رز أهمية 

دين قبل 

هي سن تتش

 والعقلي واالج

 وأن يبني التع

لطول بنسبة 

 الرأس مساوًيا

سا وهذا ما ي

من نصيب الب

لدهن الجسدي

 الخصائص

حلة بتزايد منا

 وتستمر في

ع دخول األط

ري. وهنا تبر

، كغسل اليد

 وسطي، وه

  لتشّكل.

حركي و -س 

المذة الصف 

ئية. ويزداد ال

يصبح حجم 

سن الثامنة. 

لبنين أكثر من

ين في نمّو ال

لوزن، وتبدأ

ف هذه المرح

سنوات)، ٩-

حية، مثًال: مع

حصبة والجدر

مام بالنظافة

لسادسة كحد

ى في طريق ا

ولوجي والنفس

ودها عند تال

ألسنان النهائ

شن الشعر وي

صوًصا بعد س

ون نصيب ال

 نصيب البني

ي الطول وال

لة. كما تتصف

-٦متوسطة (

شكالت الصح

ض المعدية كالح

جسم، واالهتم

  بل النوم.

٢١ 

ة مع سن ال

عطيات أخرى

لصعيد البيول

 يفترض وجو

: 

يب وظهور ا

% ويخش١٠ 

لصغيرة، خص

لحركة. ويكو

ات أكثر من

ن والبنات في

ة هذه المرحلة

لة الطفولة الم

لى تأثير المش

ض األمراض

 العناية بالج

عد الطعام وقبل

حلة االبتدائية

بينما تبقى مع

حقق، على ا

المعلم أن يع

عتبة المراهقة

ط أسنان الحليب

دة الوزن إلى

 العضالت ال

لب دقة في ا

ن نصيب البنا

ق بين البنين

بنين في نهاية

 بدايات مرحلة

 أن يتنبهوا إل

ر عرضة لبعض

  ض.

رسيخ عادات

ن بالفرشاة بعد

 ية 

فل إلى المرح

ي شخصيته ب

ة يكون قد ح

ساسية يستطي

  الحركي

 دي

سة وحتى ع

مرحلة بتساقط

صل نسبة زياد

لمرحلة بنمّو

ت التي تتطل

ت، بينما يكون

مرحلة الفروق

لبنات قبل الب

ألمراض منذ 

  سنة). ١٢

 :ربوية

ين والمعلمين

صبحون أكثر

د هذه األمراض

ربون إلى تر

ظيف األسنان

ة االبتدائي

دخول الطف 

ت أساسية في

مراحل السابقة

ت وقدرات أس

  ا.

/  و الجسدي

النمّو الجسد 

ن سن السادس

تميز هذه المر

لعام بينما تص

  عند الراشد.

وتتميز هذه ال

لقيام بالمهارات

مّو العضالت

ي أواخر الم

لثانوية لدى ال

لطفل ضد األ

٢- ٩لمتأخرة (

لتطبيقات التر

على المربين 

المدرسة يص

التلقيح ضد

يسعى المر 

الطعام وتنظ

المرحلة

يتوافق

معطيات

في الم

معطيات

أساسها

النمّو -١

١-١ 

* من

تت

ال

ع

وت

ال

نم

في

ال

ال

ال

  

ال

-

-



 بالتغذية 

ية بحيث 

ط الغذاء 

 وللتعّرف 

جسم مع 

  إلخ.

ل الحقيبة 

عّلم عاّمة 

قد اجتاز 

منذ السنة 

 الطفولة 

 ويشاهد 

لنط على 

ستطيع أن 

ة. ويزداد 

 الحركة، 

ون ألعاًبا 

ألمر، للعناية

شروط الصحي

م شروط ويتعلّ 

 أو نقصانه، 

توازن نمّو الج

إ…  المدرسة

طئ أو حمل

  مالعب.

  ئ.

  ولي.

نية وفي التع

حركي يكون ق

الت قد بدأ م

واخر مرحلة

مل اليدوي.

ق والرفس وال

ن مثًال، ويست

غير المطلوبة

ن الطفل دائم

 ويفّضل البنو

 حين يلزم األ

ي تستوفي الش

على نوعيته،

زيادة الحجم 

 إلى مدى تو

ها إلى طبيب 

لجلوس الخاط

درسة وفي الم

رورية للطوارئ

اإلسعاف األو

ي التربية البدن

 أن النمّو الح

ستخدام العضال

ولى) وفي أو

هتمامه بالعم

لجري والتسلق

 ذات العجلتين

كات الزائدة غ

قة.... ويكون

ب الجماعي. 

  بل.

ل مع األهل 

ت الطعام التي

فحسب، بل ع

ف إلى نسب ز

ي، وللتعرف

النمّو وٕاحالتها

لى أوضاع ا

ميذ/ة في المد

دوات ضرد وأ

يام بخدمات ا

ية خاصة في

باشر. ونجد 

  ة.

يكون اس ت (

خطواتها األو

ع الطفل اه

لعب بالكرة وا

كوب الدراجة 

وتختفي الحرك

 السرعة والدق

كة في اللعب

نط على الحب

٢٢ 

غذية، والعمل

وتأمين وجبات

كمية األكل ف

ظونه للتعّرف

 للعمر الزمني

حاالت تأخر ا

مية العائدة إل

  رياضّية.

 قد تؤذي التلم

 يلزم من مواد

 إذا أمكن للقي

لحركي أهمية

ليه بشكل مبا

 سن السادسة

سنوا ٩عمر 

لكتابة في خ

لكبيرة، ويتابع

 الجسدية كالل

الجسم في رك

ب الحركة وت

التعب وتزداد

على المشارك

 ألعاًبا مثل الن

لى نقص التغ

ي المدرسة، و

خاللها على ك

جسدي ويالحظ

طئه بالنسبة 

 والتنّبه إلى ح

شوهات القوام

 بالتمارين الر

الخطرة التي 

رسية بكل ما 

كل المعلمين 

 يأخذ النمّو ا

ضية تستند إل

لوصول إلى 

إلى ع ٦عمر 

تابة وتعّلم ال

 الصغيرة وال

ت عّلم المهارا

 على توازن ا

يتعب. وتتهذب

ليدين، ويقل ا

يصبح قادًرا ع

فّضل البنات 

نبه إلربين الت

ي المنزل وفي

 الطفل من خ

  صحي.

ون النمّو الج

 النمّو أو بط

مّو األخرى. 

عض التشى ب

  مدة طويلة.

هاق التلميذ/ة

 من العوامل 

لصيدلية المدر

م الرياضة وك

 ي

 واألساسية 

ألنشطة الرياض

 األولى قبل ا

وسطة (من ع

 بالقلم والكت

 العضالت 

طا زائًدا في تع

 تعّلم الحفاظ 

العمل حتى ي

عينين والن ال

واألنشطة. وي

 الدراجة. وتف

يجدر بالمر 

الصحية في

ال يحصل 

الجيد والص

ّبويتتّبع المر  

إلى سرعة

مظاهر النم

يتنبهون إلى 

المدرسية لم

يتفادون إره 

يتخّلصون  

يجّهزون الص 

يعّدون معلم 

النمّو الحركي 

طيات العامة

 المهارات واأل

له التأسيسية 

لطفولة المتو

عة (اإلمساك

وسطة تنمّو

نشاًطا راقبون)

ل. ويستطيع 

 على أداء ا

ر الحركي بين

ما باأللعاب و

 الكرة وركوب

-

-

-

-

-

-

-

 

٢-١ 

المعط

ألن 

احلمر 

في ال

الرابع

المتوس

(المرا

الحبل

يثابر

التآزر

مهتًما

مثل 



من التقّدم 

 المهارات 

 وسرعته 

باختصار 

 أو يؤدي 

في سياق 

 األبحاث 

 الحركات 

ألولى كي 

في السنة 

همية ى أ

لتي تتفق 

ألنشطة. 

 يه سلوكه

ر بإصابة 

لون عقد 

طلقون من 

 التصّور 

يتحمسون 

من سرعة 

 الحركية 

ا يكتسب 

 والتدريب 

 الحركية. 

ركي مزيًدا م

 العديد من 

قة في األداء

ض اآلالت. وب

طة الرياضية 

واحدة تنتظم ف

سلة). وتبين 

صعوبة هذه 

 الحركية األو

راته العقلية ف

ن اإلشارة إلى

كية المرّكبة ال

 المهارة أو ا

حركي وتوجيه

يهتمون كثيًرا

صابته، ويحاول

طل أي أنهم ين

ناًدا إلى هذا

ص أداءهم، ويت

سنة من ١٢-

 أو المالءمة

هقة. فكثيًرا ما

 في التعّلم 

ط بالنواحي 

هد النمّو الحر

تعداد لتعّلم 

صل إلى رشاقة

ستعمال بعض

ر من األنشط

هارة حركية وا

ي لعبة كرة الس

سابع. تكمن ص

وقع المهارات

مع تطّور قدر

بة. وال بد من

مهارات الحرك

لها في أداء 

ط بالهدف الح

سنوات) ال ي٦

جهودهم إلص

قه وتسجيله. 

يقارنون، استن

ون ما ينقص

٩ بين عمر 

يف الحركي 

ه مرحلة المرا

وقت الطويل

والنشاط ترتبط

سنة يشه ١٢ 

، إلى االست

والضبط ويص

دّرب على اس

يؤسس للكثير

 أكثر من مه

ه السلة ( في

لى العام الس

قدرة على تو

لتالية. لكنه م

لحركية المرّكب

ة في تعّلم الم

 العقلية وتدّخل

 على االرتباط

٦-٢لمبكرة (

لون أقصى ج

تطاعوا تحقيق

 وتسجيله، وي

مقارنة يدركو

مّيز به الولد 

رة على التكيف

 الطفل قبيل 

ن إضاعة الو

م وااس للتعلّ 

٢٣ 

إلى  ٩ عمر

واعية الجسم

قة والتحكم و

رين على التد

هذه المرحلة ي

المرّكبة من 

 وقذفها باتجاه

ظهر في حوال

 ال يمتلك الق

رة الحركية ال

 المهارات الح

ربية الرياضية

 حركية.

اء والقدرات 

ح الطفل قادًرا

حلة الطفولة ال

سنوات) يبذل٩

ة وبين ما است

طاعوا تحقيقه 

تأثير هذه الم

  د. 

إن ما يتم  رة"

ى تزايد القدر

ول وهلة عند

كية من دون

لجرأة والحما

لممتدة من ع

دي، مع طو

ي تتطلب الد

 األطفال قادر

ضطرد في ه

كّون الحركات

رة وتصويبها 

ت المرّكبة تظ

ة المتوسطة

ت ألداء المها

ًرا على تعّلم

ي دروس التر

 الجسدّية والح

 ية الحرك

ى تطّور الذكا

هدف، يصبح

طفال في مرحل

٩- ٦وسطى (

د من الحركة

كة وما استط

لوا إليها. وبت

ولة من جديد

طفولة المتأّخر

ديدة يدل على

 التعّلم من أو

مهارات الحرك

 الشجاعة وا

ا تأخرة لة الم

عضالت يؤد

لتيذلك تلك ا

يدوية ويكون 

و الحركي الم

تتك  ة المرّكبة

 كتنطيط الكر

قيام بالحركات

لطفولةمرحلة ا

 باالستعدادات

ها يصبح قاد

الت العديدة في

ميذ/ة وقدراته 

هم للواجبات 

واألبحاث إلى

ّور وٕادراك اله

نما نجد األط

ة الولي الطفو 

هدف المقصود

لتحقيق الحرك

جة التي وصل

 وٕاعادة المحا

سريع في "الط

لحركات الجد

عرف بظاهرة

على أداء الم

 أن سمات

مرحلة الطفول

ية. فنمّو الع

ت، بما في ذ

 المهارات الي

ا يتيحه النمّو

  ة إليها.

ارات الحركية

رتيب معين، 

لقدرة على الق

 الطفل في م

ن من القيام 

عة وما بعده

رين والمحاوالت

مكانيات التلم

طّور نمّو الفه

ر الدراسات و

 طريق التصّو

 تحقيقه. فبينم

ف، نراهم في

رنات بين الهد

ور نموذجي ل

وذجي، النتيج

دراك النقص 

م السررة التعلّ 

عاب وتعّلم لل

. هناك ما يع

فال القدرة ع

مارسة. ونجد

وفي م

والفعالي

والقدرات

وتزداد

فإن ما

مباشرة
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 قوة ودقة 

بر "الفترة 

حركي في 

ركية، كما 

 جزئيات 

نشير هنا 

غية، وهو 

ث تختار 

ت العقلية 

لمالحظة 

يخ كيفية 

ثًال وذلك 

ي يجربوه 

ح عامًال 

دة وغير 

ي ما زاال 

.  

 الحركات 

ين أيًضا 

دي إليه من ق

 المراهقة تعتب

أن التعّلم الح

 للمهارة الحرك

رة طويلة في

قليدها فوًرا. ن

لقشرة الدماغي

  عّلمها.

ألنشطة، بحيث

 تزايد القدرات

ألن التعّلم بال

 التعّلم: كترسي

ساك بالقلم مث

كي يروه وكي

صحيح، تصبح

حركات الزائد

هيكله العظمي

ألشياء الثقيلة.

 أثناء أداء 

 من الالعبين

جسم وما يؤد

سبق مرحلة 

) الذي يرى أ

كي التفكيري 

 والتفكير لفتر

كية ككل، وتق

صوًصا في ال

سبق له أن تع

  ألنشطة.

تنويع األ إلى 

 

 التي يرافقها

رة حركية، أل

 منذ بدايات 

يفية اإلمس ك

يع التالمذة ك

 بشكلها الص

مثير من الحل

ن عضالته وه

 لدى حمل األ

لجسمية في

يعّرض غيره

لج وطواعية ا

مرحلة التي تس

)Meinelل" (

لتحليل اإلدراك

مون بالتأمل 

 المهارة الحرك

مركزي، وخص

حركية التي س

 المهارات واأل

ى فرق ويعمد 

  ها وقدراتها.

واعية الجسم،

  لرياضية.

ود تعليم مهار

عّلم المهارات

سلة مثًال، أو

جال أمام جمي

 حين تترسخ

على حذف ال

  ضافي.

ب القوة، ألن

عرضة للتأثر 

 والسالمة ال

للخطر وال ي

٢٤ 

رة والصغيرة،

 القول إن الم

أعمال "مانيل

 من طريق ال

طفال ال يقوم

(سياق)  جرى

 العصبي الم

 المهارات الح

عدادات لتعّلم 

 التالمذة إلى

داداتها وميوله

غيرة ومن طو

ت واالنشطة ال

كون المقصو

(bandu.  

ساسية في تع

لعبة كرة الس

 وٕاتاحة المجا

ت األساسية

 التلميذ/ة ع

مجهود اإلضا

ت التي تتطلب

مي ال يزال ع

على األمان

ميذ/ة نفسه ل

ضالت الكبير

رات، يمكن 

 فل".

 استناًدا إلى أ

). ال يحدث 

ن، إذ إن األط

باستيعاب مج

 في الجهاز 

ن اإلفادة من

ظهور االستع

جماعي فيقّسم

يناسب استعد

ضالت الصغ

 من المهارات

ظة عندما يك

(uraوالوقت 

صحيحة واألس

نطيطها في ل

ألداء الحركة

 فهذه الحركات

كل، وتساعد

ء عن بذل الم

كات والمهارات

الهيكل العظم

عد الحفاظ ع

 يعّرض التلم

لنمّو في العض

ي تعّلم المها

ركي عند الطف

لتعّلم السريع 

سنة ١٢إلى 

 عند البالغين

 بل يقومون ب

ور الحاصل 

فل على حسن

 ّية:

 الفردية في ظ

لى العمل الج

لنشاط الذي ي

رحلة نمّو العض

تعليمه العديد 

حظتعّلم بالمال

ر من الجهد و

ت الحركية الص

رة، وكيفية تن

ج الصحيح أل

م وتوجيهه، 

خ المهارة كك

على االستغناء

تلميذ/ة بالحرك

 والسيما أن ا

 بتعليم قواع

اضية، فال 

ضافة إلى ال

عة ورشاقة في

ى للتعّلم الحر

ر " ظاهرة ال

إ ٩المرحلة (

 الحال غالًبا 

رة الحركية، ب

 أهمية التطّور

ر يساعد الطف

بيقات التربوّية

راعاة الفروق

جوء المعّلم إلى

ل مجموعة ال

إلفادة من مرح

عند الطفل، لتع

للجوء إلى الت

ختصر الكثير

رسيخ العادات

إلمساك بالكر

تقديم النموذج

إشراف المعلم

ساسيًّا لترسيخ

لضرورية، وع

عدم إرهاق التل

ي نمّو مطّرد

ام المعلمهتم

لتمارين الريا

 لخطر.

وباإلض

وسرع

المثلى

وتفّسر

تلك 

هي 

المهار

إلى 

تطّور

التطب
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ر بمراحل 

عقلية من 

 معطيات 

ل ن التفاع

ون نشاط 

ة، وعلى 

 منظًما، 

ن المولود 

رحلة إلى 

سنة) :  

ن أصبح 

قوم بهذا 

 وما هو 

مّني عن 

عب فيقوم 

 ظ.

 االعتقاد 

  لناس.

ها الطفل 

ات نظر 

مّو، وهو يمّر

ع القدرات الع

ة والمتنوعة، 

يجي. كما أّن

 تقريًبا. ويكو

واس من جهة

س متمايًزا أو

رى. وٕان كان

ي نهاية المر

 ٧-٢وسة (

ق خاص، فإن

خرين، فإنه يق

 ت اآلتية:

من المدلول

ال يفصل التم

لحظ في اللع

جلب له الحظ

ى األشياء أو

 من صنع الن

رفية يدرك فيه

ي وجود وجها

  ى.

خّيل عبر النم

ماعية فتتوسع

شياء المختلفة

ية بشكل تدري

  في.

   أربع هي:

عمر السنتين

وعة في الحوا

لحواس عمل ا

ة هي األخرى

 سيتوصل في

قلية المحسوس

متمّتًعا بمنطق

ألشياء واآلخر

تحلى بالميزات

مييز الدال م

 الواقع، أو ال

خصمه سوء ال

 الكّلة التي تج

 واإلرادة على

 كالجبال هي

ني حالة معرف

 دون أن يعي

 النظر األخرى

كالتذّكر والتخ

مادية واالجتما

األلعاب واألش

جابات الحركي

ماعي والعاطف

راحل أساسية

لوالدة حتى ع

ألشياء المتنوع

ون أن يكون

لجسم منتظمة

يطة به فإنه

لعمليات العق

كير الطفل م

ك العالم واأل

ن السابعة، ويت

لطفل عن تم

ًال للتحقق في

ت سيجلب لخ

ه يعتقد أنها 

 صفة الحياة

اهر الطبيعة 

ل األنا، وتعن

لخاصة، من

 من وجهات 

٢٥ 

ت العقلية، ك

 البيئتين الما

رات البيئة، كا

وتنظيم االستج

لعقلي واالجتم

هذا النمّو بمر

 وتمتد من ال

 المثيرات واأل

نية، ومن دو

ستجيب لها ال

ألشياء المحيط

. 

ذي يسبق ال

يكون فيها تفك

ك ذاته وٕادراك

مر حتى سن

عني عجز ال

ه يكون قابًال

عض الكلمات

كّلة معّينة ألنه

 تعني إضفاء

 .ر

تعني أّن مظا

 التمركز حول

وجهة نظره ال

ة بين العديد 

مختلف القدرات

ل الطفل مع

الحتكاك بمثيرا

مل الحواس و

ساسية للنمّو ال

Piage يمّر ه

:سنة) ٢-٠

 على تأثير

 من جهة ثان

كات التي يس

 جسده من األ

جسام واألشياء

الذو الذكاء 

Périodوي ( :

ًرا على إدراك

 خاص ويستم

R(التي تع :

ي، وما يرغبه

ترداد بع ًال أن

على اللعب بك

An(وهي ت :

قصد والشعور

artific(وت :

(égoc أو :

 وحيدة، أي و

ه هي واحدظر 

ك والتفكير وم

بتفاعلمرتبًطا 

ل. ويؤمن اال

و، كتنظيم عم

 معطيات أس

etث "بياجه" 

حركّية ( – 

ًرا في بدايتها

سم بالحركات

 تكون الحرك

 عن تمييز 

من بقية األج

ء الحدسي أو

de pré-o

 السنتين قادًر

ًقا من منطق

)Réalisme

عما هو داخلي

لك يعتقد مثال

فيصر مثًال ع

imismeة (

ك اإلرادة والق

ialismeة (

centrisme

 وجهة نظر 

 أّن وجهة نظ

 :و العقلي

توسع اإلدراك

سية ويكون م

ل هذا التفاعل

سية لهذا النمّو

آلخرين يوفر

ناًدا إلى أبحاث

مرحلة الحّس

لطفل مقتصًر

ستجابة الجس

ومن دون أن

لجديد عاجًزا

مييز جسمه م

مرحلة الذكاء

pératoire

لطفل بعمر 
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إذا سألته 

 له أخ؟ 

ر بشكل 

ت صغيرة 

ألولى من 

طل سألنا 

ل. ولكنه 

والصفراء 

 بتسلسل 

اجز عن 

يدرك أن 

تحقق إال 

ع عكسه 

آلخر في 

شان فكل 

 كما أنه 

تتجه إلى 

درك هذه 

ركه، وٕان 

ت، ولذلك 

ت مرحلة 

 المهارات 

سوس مح

Non-R( فإ

ه: فالن هل

 

 إدراك األمور

 ثالث كرات

ي الفتحة األ

نية من القسط

 هذا التسلسل

الحمراء أوًال و

لفتحة األولى

ألولى ألنه عا

على ذلك، وي

 الفكر لن تت

فهم أن الجمع

راعاة دور اآل

 بحوار الطرش

قواعد اللعبة،

 إذا كانت ست

م، ألنه ال يد

جز عن إدرا

هذه المعطيات

 حتى بدايات

 الكثير من 

 بالمستوى الم

 م.تعلّ 

Réversibil

سؤال وقلت له

opératio:

 قادًرا على

رأي "بياجه"،

ء ثانًيا...، في

ن الفتحة الثاني

امسة، يعرف

كور أعاله: ا

 فتخرج من ال

ي التجربة األ

صبح قادًرا ع

إن انعكاسية

ل األعداد ويف

ر اآلخر ومر

ألطفال أشبه 

ن يعترف بقو

 وال يأبه ما 

 أم إلى األمام

ثًال، ألنه عا

 الكثير من ه

هذا التحسن 

زز معه تعّلم

هقة محدوًدا 

للعب وفي الت

itéعكسية (

 عكست الس

ons concr

صبح الطفل

خذنا، وفًقا لر

أوًال والصفراء

 أن تخرج من

رابعة أو الخا

لتسلسل المذك

قسطل لتعود 

ذي أعطاه في

 من عمره يص

ج... وهكذا فإ

 يدرك تسلسل

ى وجهة نظر

كون ألعاب األ

 ومن دون أن

هم أن يرميها

، إلى الوراء 

جاه األيمن مث

را على إدراك 

 وسيستمر ه

لسابعة، سيعز

 مرحلة المراه

الخطط في ال

٢٦ 

 أو بطريقة ع

الن، أما إذا

rètesسنة) 

سار عندما يص

سيًّا. فإذا أخ

ن: الحمراء أ

سطل، وقبل أ

عمر السنة الر

دخلناها في ال

ية خفضنا الق

ل الجواب الذ

 في السابعة

رة في الخروج

يع الطفل أن

 بالتعرف إلى

ابعة حين تك

دور اآلخر،

لهدف، فالمه

 إلى الشمال،

ضح له االتج

سيصبح قادًرا

ع اآلخرين. 

زز في سن ال

حتى بدايات 

ى تغذية بناء ا

ور معكوسة 

 "نعم" أنه فال

س ١٢-٧( سة

يبدأ باالنحس 

 تفكيًرا انعكا

بتسلسل معين

ختفي في القس

ها فإنه في ع

خروجها إذ أد

ن الفتحة الثاني

 يعطينا الطفل

كوسة. ولكنه

ستكون األخيرة

وعندئٍذ يستطي

جتماعي يبدأ

 قبل سن السا

ون أن يقر بد

صويبها نحو ا

ى اليمين أم 

علم الذي يوض

 بعد الثامنة س

سن لعبه مع

قلي، إذ يتعّزز

نمّو يبقى، ح

سيساعد على

ن إدراك األمو

خ أجابك ب

  ال".

ت المحسوس

طق الخاص 

حين يستخدم

ن وأدخلناها ب

ناها تخ وجعل

سلسل خروجه

عرفة تسلسل خ

أن تخرج من 

 هذه الحالة 

 العملية معك

خلناها أوًال س

ن السابعة، و

 الصعيد االج

هذا يحصل  

يلعب من دو

غير مهتم بتص

ألسفل، إلىى ا

ما يهتم بالمع

همت". ولكنه

راته وسيتحس

إن النمّو العق

ال أّن هذا الن

 أّن التفكير س

العجز عن  -ه

هل لك أخ

أجابك "كال

مرحلة العمليات

ن هذا المنط

عكسي، أو ح

مختلفة األلوان

سطل معين،

لطفل عن تس

عجز عن معر

انًيا... وقبل 

معكوس. ففي

لقيام بتصور

خلكرة التي أد

لى سناي حو 

لطرح، وعلى

للعب، ولكن 

ولد يريد أن ي

رمي الكرة غي

ألعلى أم إلى

لوجهات، وقلم

كان يقول: "فه

حسن مهارستت

  لمراهقة.

وفي النهاية فإ

واألنشطة. إال

والعملي، غير

ه 

م- 

إن

ع

م

قس

ال

يع

ثا

م

ال

ال

في

ال

ال

ول

ير

األ

ال

ك

س

ال

وف

وا

وا

  

  



ل مرحلة 

ن الدوافع 

النفعاالت 

 ت قدراته

  عي.

طفل نحو 

، يحاول 

بل لسبب 

 ويوزعها 

ك ال أحبه 

بقة. كما 

 المراهقة 

لطفل قد 

اوف من 

 

يتخّطى الطفل

  خر.

 منفصلة عن

هو تحول اال

 النمّو واتسعت

لنمّو االجتماع

 انفعاالت الط

ي، كما رأينا

سبب تافه، ب

رز عواطفه

اكألنه... وذ

 المرحلة الساب

 عتبة مرحلة

، وٕاذا كان ا

ه، وهي المخا

 

ال يمكن أن ي

ن طفل إلى آخ

ي ال تكون 

ّو العاطفي ه

م في مراحل 

 تحيلنا إلى ال

لمراهقة تميل

ير االنعكاسي

ي سبب، أو لس

حاول أن يبر

م (هذا أحبه أل

صداقاته في 

م، فهو على 

ء االجتماعي

ى قائمة عنده

  م الرفاق...

 

  لممكنة .

  ولوجية.

ية بحيث التال

لة تختلف من

والمشاعر التي

صّرف والنمّو

بها كلما تقدم

آلخرين فهي 

داية مرحلة ال

 تحقيق التفكي

ش بالبكاء ألي

مكان. إنه يح

ما يعرفه عنهم

ثر ثباًتا من ص

وانات والظالم

 وعلى الثناء

جتماعية تبقى

ن اإلهانة أما

 

٢٧ 

 ق)

  

كل الحلول الم

شكالت األيديو

ي مراحل متت

ئه في المرحل

واألحاسيس و

ّضنا على التص

على التحكم ب

نفصلة عن اآل

سنوات حتى بد

وقدرته على 

م يعد يجهش

ءه قدر اإلم

الستناد إلى ما

ته وتكون أكثر

  تهم.

ف من الحيو

متحان مثًال،

إن مخاوف ا

، والخوف من

ما فوق-١٢(

 

تفكير نفسها.

.   

عالج بانتظام ك

ستقبلية والمش

مّو العقلي هي

لكن طول بقائ

 

االنفعاالت و

ء. وهي تحض

 قدرة الفرد ع

عاطفة غير من

عمر السبع س

نمّو العقلي و

، فنجد أنه لم

 يضبط بكاء

 معه، أو باال

 تبرز صداقات

الهتمام بخدمت

ة محل الخوف

في االم نجاح

 والحيوانات فإ

حان المدرسي

ت المجردة (

  ته بمنطق .

فّكر بعملية الت

لى افتراضات

 المشكلة ويع

الفرضية والمس

ن مراحل النم

ّر بسابقتها، ل

 / االنفعالي:

 ي:

طفة مجموع ا

ميول واألهواء

جهة، وازدياد

هة ثانية. والع

لممتدة من ع

حت تأثير الن

ضبط انفعاالته

 ويحاول أن

 تعاطي رفاقه

ى هذا النحو 

 باآلخرين واال

ف االجتماعية

كبرى على الن

ف من الظالم 

، ومن االمتح

مرحلة العمليات

تابع افتراضاته

ستطيع ان يفك

يعّلل بناًء على

عزل عناصر

هتم باألمور ا

 

رى بياجية ان

ال بعد أن يمّر

و االجتماعي 

لنمّو العاطفي

تضّمن العاط

لرغبات والمي

تطورها من ج

لعقلية من جه

في المرحلة ا

الستقرار. فتح

لطفل أن يض

عتبره مهًما، 

الستناد إلى ت

ألنه...) وعلى

زداد اهتمامه 

تحّل المخاوف

علِّق أهمية ك

جاوز الخوف

جارب الفشل،

م- 
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يس
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ى)، على 

ثانية) ال 

كما يتيح 

 انفعاالته 

 الضغط 

  ه.

: فهذا ها

 المنافسة 

الته على 

ضبط هذه 

ككة تنتج 

االنسجام 

، فتنتظم 

ل عوامل 

  

 النفعاالت

السنة األولى

ن من جهة ث

ر متناقضة، ك

سيطرة على 

خل هنا عامل

ظهار انفعاالته

هة التي يتعّلم

يًّا في ألعاب 

لطفل وانفعاال

إلى زيادة ض

عائالت المفّكك

تي يسودها ا

ماية والدفء

لتعزيز يشّكل

لطفل بنفسه.

ق استقرار اال

سني المهد (ا

وعن الحرمان

ه من مشاعر

الطفل في الس

ويدخ  معهم:

 يتردد في إظ

ن االجتماعية

ظمان تدريجيًّ

 اهتمامات ال

يؤدي إلذي 

لقول إن العا

 العائالت الت

تشعره بالحم 

: فهذا الطفل

ه يقّوي ثقة ال

ة على تحقيق

ي مرحلة س

 من جهة، و

اعل في نفسه

   عليها.

عقلية يساعد ا

 وتعّود العمل

لرفاق فإنه ال

يير والقوانين

نية اللذين ينتظ

ي إلى توزيع

ات، األمر ا

: يمكن الص

 العكس فإّن

طمأنينة، كما

ولية عند الط

ف والقلق ألنه
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لي والمساعد

يحصلون، في

ن اإلسراف م

  

عبير عما يتفا

اها ومسيطًرا 

ع القدرات العق

عات الرفاق و

فل بجماعة ال

 إطار المعاي

لعناد والعدوان

: الذي يؤديي

اص وجماعا

 بشكل خاص

سوية. وعلى 

 باألمان والط

  ف والقلق.

حمل المسؤو

 على المخاوف

طفي االنفعال

طفال الذين ي

 (البعيدة عن

الت العاطفية.

ل إمكانية التع

عر ضابًطا إيا

لعقلي واتساع

ي ضمن جماع

تى اهتم الطف

جتماعية في

النفعاالت، كال

عالم الخارجي

 أشياء وأشخا

 في المنزل

ربة وغير س

ْشِعر الطفل،

ده عن الخوف

 المبادرة وتح

ت والسيطرة 

ي النمّو العاط

إن األط في:

ادقة والمتزنة

الًال من المشك

يتيح للطفل ي:

ن هذه المشاع

إن النمّو ال 

  اطفية.

ج االجتماعي

الجماعة. ومت

ت الطفل االج

 في ضبط اال

االتصال بالع

حيط به من 

في السليم 

فّككة ومضّط

طفي السليم ُتش

صرفاته بابتعاد

اللية وروح

ضبط االنفعاالت

مل المؤثرة في

لعامل العاطف

لعاطفة الصاد

عانون إجماًال

لعامل اللغوي

عن ه التعبير

عامل الذكاء:

العاومشكالته 

عامل االندماج

لذي تمارسه ا

نظيم عالقات

لتنظيم يسهم 

  لرياضية.

تساع دائرة ا

مختلف ما يح

  النفعاالت.

لمناخ العاطف

شخصّيات مفك

والمناخ العاطف

شخصيته وتص

عزيز االستقال

ساسية في ض
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وفي هذه 

ه القدرات 

رة تفكيره 

في تكيف 

صادر عن 

ته. فعلى 

قدرة على 

 مبتعدين 

ن اسباب 

ر مشبعة 

 يحصل 

  ميذ/ة.

لحياة في 

االنتساب 

 والشحن 

النفعاالت 

عده على 

هة، ومن 

كي يتعود 

ال الذين 

ل التربوي. و

ن يحّرك هذه

 ويحاول إثار

ستمر ويؤثر في

 العلني الصا

تعالج انفعاليت

صبح أكثر قد

ته ًصا بمشكل

رها ناتجة من

 حاجات غير

نه يخاف أن

عون إلى التلم

 أن تقدمه الح

 من طريق ا

ن من التوتر

عبير عن اال

ط تربوي يساع

فكير من جه

عّددة وسارة ك

ب مع األطفا

  خيف.

 األول للعمل

على المعّلم أن

 فيختلي به

الي ما لم يست

تقريع واللوم

 الطفل وال ت

ة المراهقة، يص

وا اهتماًما خاص

ه عام باعتبار

إنها تعكس ح

القول مثًال أن

علم ومد يد الع

ق وما يمكن 

على االنتماء

 الذين يعانون

 النفسي وللتع

 في أي نشاط

ك وآفاق التف

وضوعات متع

عه على اللعب

 الشيء المخ

شّكل الموّجه

 واالنفعال، ع

د والفظاظة،

 سلوكي انفعا

 فالتوبيخ والت

 تثير انفعال

ه قبيل مرحلة

 مباشر وأبدو

لسلوكية بوجه

 له عليها. إ

اا وتهدده، ك

ي تدخل المع

ي مع الرفاق

و ع  بالفريق

ياضي لألفراد

يس الشحن 

في اللعب أو 

توسيع اإلدراك

مع أشياء ومو

خرى. وتشجيع

السيطرة على
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و العاطفي يش

  لعوامل:

على العاطفة 

نية أو العناد

ى أي طارئ 

ة االنفعالية.

اتها، عوامل

حوار... وأنه

اعدته بشكل 

ضطرابات الس

 وال سيطرة

خاوف يعانيها

سباب تستدعي

ج االجتماعي

على االهتمام

ا النشاط الريا

 فرصة لتنفي

  فعالية.

 االنضباط ف

 من طريق ت

د للخوف، مولّ 

 من جهة أخ

من الجماعة ا

ؤثرة في النمّو

 يراعي هذه ال

ي السيطرة ع

ُر العدوان ُيظهِ 

م التركيز على

الت التلميذ/ة

 هي، بحد ذ

طفل يقبل بالح

مون إلى مسا

النفعالية واالض

مباشًرا عنها،

 تنتج من مخ

ومثل هذه األس

عامل االندماج

ع التلميذ/ة ع

  شفية.

ت التي يؤديها

رياضي يتيح

ستجابات االنف

د الطفل على

  ة عليها.

ض األطفال 

خيف أو المو

 وأشياء سارة

خافه. فيتعّلم م

 :ية

 العوامل المؤث

ى المعّلم، أن 

رات العقلية ف

ميذ/ة الذي 

  

 ضرورة عدم

ية مع مشكال

طار جماعي،

يعرفوا أن الط

ن بادر المعّلم

  مام رفاقه.

الضطرابات اال

فل مسؤوًال م

 األمان، أو 

مه وأبيه... و

إلى أهمية ع

 عون، فيشجع

الحركات الكش

همية الخدمات

 فالنشاط الر

وراء االسامنة 

 إلى أن تعويد

الت والسيطرة

ف عند بعض

لموضوع المخ

مقترنة بأمور

شيء الذي يخ

بيقات التربوية

لكشف عن 

ة ينبغي على

زاء دور القدر

عند ذلك التلم

وتنشيط عقله.

ويرى بعضهم

  لطفل.

لتعاطي بدراية

معّلم في إطال

لمعّلمين أن ي

فهم األمور إن

عن توبيخه ام

لنظر إلى اال

ال يكون الطف

كالحاجة إلى 

لطالق بين أم

نتباه المعّلم إ

لجماعة من ع

لى النوادي وا

النتباه إلى أه

النفعاليين...

والمشاعر الكام

النتباه أيًضا إ

ضبط االنفعاال

عالج المخاوف

طريق وضع ال

على رؤيتها م

ال يخافون الش
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 وتساعده 

جتماعية، 

ع والثقافة 

الجتماعية 

ي النهاية 

كلما تقدم 

والعواطف 

  ي.

سة النمّو 

تى تحقق 

) والبنت 

فاألنا ك. 

ية ترّسخ 

ا األعلى 

 يعكسان 

ن يقتدي 

التجاهات 

ين السنة 

قدرة على 

 الخدمة 

رهم. فهو 

تهاج. إن 

  ه.

 ثقته بنفسه 

ضعيات االج

أثير المجتمع

ن التنشئة اال

يث نصل في

يتكامل معه ك

النفعاالت وا

عل اإلنساني

 رأينا في دراس

 اآلخر. ومت

Identificat

ًيا في السلوك

ة نفسية داخلي

يق األنان طر 

فراد المجتمع

ن الطفل، حين

المطلوب واال

د الطفل. فبي

يصبح أكثر ق

لديه مشاعر

ركتهم مشاعره

ر الفرح واالبت

 في شخصيته

 تعّزز بدورها

ت، وتجاه الوض

جماعات، وتأ

خرين وال عن

ى الطفل، بحي

ا المجتمع وي

فاالبتسامة وا

ي إطار التفا

، كماعكاسية

ن وجهة نظر

  عي.

tion (تماهي 

سيخها تدريجًي

وستصبح بنية

جه السلوك من

 فردان من أف

لمجتمع، فإن

ا االجتماعي 

الجتماعية عند

المسؤولية ويص

رهم. وتنمّو ل

ًرا على مشار

 آخر، مشاعر

ي اإليجابية ح

 عنده، فهذه 

 أو جماعات

ن أفراد أو ج

فاعل مع اآلخ

ؤسسات على

يندمج في هذ

 العاطفي، ف

أو اآلخرين في

االنعدرة على 

ك األمور من

 نمّوه االجتما

لصبي بأبيه 

جتماعية وترس

هات األهل و

. وهكذا يتوج

 األب واألم 

لمقبولة في ا

صيته السلوك

لتصرفات اال

لولد الحس با

خرين وتقديره

آلخرين وقادًر

يشارك رفيًقا 
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 تحريك النواح

ل المسؤولية 

ن، من أفراد 

 اآلخرين، من

التفصل عن 

ماعات أو مؤ

ي مجتمعه لين

لنمّومرتبط با

 نحو اآلخر أ

مّو العقلي القد

 إمكانية إدراك

ة من مراحل 

يتيح اقتداء ال

 القوانين االج

ق تبني اتجاه

مير األخالقي

مع. وبما أن

واالتجاهات ال

خل إلى شخص

والجماعات ال

هقة يكتسب ال

اآلخ  احترام

بح متفهًما لآل

علمون، كما ي

والعمل على ت

مبادرة وتحّمل

.  

تجاه اآلخرين

يعكس تأثير

ماعي ال ينفص

ن أفراد أو جم

ات الثقافة في

االجتماعي م

 تتوجه دوًما 

 أن يتيح النم

النعكاسيةى ا

مرحلة أساسية

ن النفسيين ي

 التعّرف إلى 

ّون من طريق

ستعّزز الضم

لة في المجتم

كال السلوك و

اهاتهما، يدخ

 مع األفراد و

 مرحلة المراه

ملشر، ويتعلّ 

لفقراء، ويصب

لم يتفهمه المع

ميذ/ة بنفسه و

اللية وروح الم

على انفعاالته.

 اعي:

لوك الطفل ت

هذا التطّور لي

 والنمّو االجتم

 اآلخرون من

 الطفل معطيا

ا أن النمّو ا

حب والكراهية

عية ستتم بعد

ح القدرة على

طفل قد قطع م

رويد" والمحّللين

قدة "اوديب" 

sur ستتكّو (

 اجتماعًيا، وس

لسلوك المقبول

جاهاتهما أشك

سلوكهما واتجا

  مقبولة.

 االجتماعي 

عمر وبدايات 

تمييزه من ال

قديم العون لل

 لحالة رفيق ل

عزيز ثقة التلم

عزيز االستقال

كي يسيطر عل

لنمّو االجتما 

هو تطّور سلو

حيث يأتي ه

لمنتشرة فيه. 

لتي يمارسها 

لى أن يتبنى 

ي نمّوه. كما

لمشاعر والح

ن النقلة النوع

لعقلي. وستتيح

لك يكون الط

في نظر "فرو

أمها، بعد عق

moi( ألعلى

ا هو مقبول 

حو أشكال الس

سلوكهما واتج

هما ويتبنى س

الجتماعية الم

بلور التفاعل

لثامنة من الع

هم الخير وت

إلنسانية، كتقد

شعر بالحزن 
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هنية لنمّو 

   النبيلة.

ن، بحيث 

 ويفهمهم 

ن عاطفة 

ّية الغذاء 

ة، عامًال 

خرين مع 

والحركات 

  طفي).

ألبناء من 

 األطفال 

قد يعملن 

لديه عن 

شاركة في 

كافي من 

.  

م ويقتدي 

القية في 

ى نمّوهم 

 المرحلة الذه

طف اإلنسانية

 مع اآلخرين

التهم النفسية 

يجابية. فتكون

تضاهي أهمّي

دة من القسوة

فاعل مع اآلخ

ة كالنوادي و

ي النمّو العاط

 توّلد لدى األ

اتهًما لحاج

 الجامعيات ق

روح المبادرة ل

ح للطفل المش

اء القدر الك

والثقة بالنفس.

بهم ويحترمهم

سانية واألخال

 تساعد على

  أيًضا...

علماء النفس، 

شاعر والعواط

صال اللفظي

قاصدهم وحاال

  وآرائه...

 العاطفة اإلي

ه، وأهميتها ت

لدالل، والبعيد

من خالل التفا

ّية والرياضّية

إلشارة إليه في

ة األهل، وما

ون أكثر تفه

ن األّمهات 

ل، فيمنعن رو

بقدر ما يتيح

إن إعطا ة:

روح المبادرة و

هى بمن يحب

ون القيم اإلنس

ة وصالحة،

ة والرياضية أ

 العديد من ع

ي وتبلوّر المش

ي عملّية االتص

 اآلخرين ومق

ه وأحاسيسه و

 وأن نؤّمن له

 نواحي نمّوه

إلسراف في ال

االجتماعي م

ماعّية والثقافّي

وقد سبقت اإل

ن أهمية ثقافة

مثّقفين يكونو

 أشار إلى إن

أنشطة الطفل

ا إيجابًيا ب دورً 

ل المسؤولية

وينّمي لديه ر

ن الطفل يتماه

ألهل والمعلمو

ن نماذج حية

هم االجتماعية

٣١ 

بر في نظر 

ك االجتماعي

ل الدخول في

يفهم أحاديث 

خلّية ومشاعره

طفل محبوًبا و

ة األمر لكّل

بعيدة من اإل

حي السلوك ا

القات االجتم

 بين األهل (و

 بعضهم عن

أن األهل الم

علماء النفس

ّخل لتوجيه أ

  ولته.

: يؤّدي داعي

  ؤاتية.

ل على تحمل

المسؤوليات و

: نظًرا لكونة

ن يجّسد األ

وبهذا يكونون

اتهم وكفاءاته

تعتب  المراهقة

وتطّور السلوك

 جتماعي:

 يؤّمن للطفل

عي معهم، في

 حاالته الداخ

 أن يكون الط

ورية في بداية

لمتزنة البفة ا

  

ل معظم نواح

ى إقامة العال

لتفاهم السائد 

: وقد تحدثي

جابية. كما أ

لكن بعض ع

رفن في التدخ

 أن يحيا طفول

ادي واالجتما

الجتماعية المؤ

وتعويد الطفل

 على تحمل 

عية اإليجابية

 الضروري أن

وتالمذتهم. و

ة استعدادابلور 

تسبق مرحلة 

 االجتماعية و

االجي النمّو 

: فاكتسابهاغة

تفاعل اجتماع

يعّبر لهم عن

والمقصود بها

حنانها) ضرو

وتؤّمن العاطف

 االجتماعي.

 يكتسب الطفل

عية عنده إلى

  

أي مناخ ال :

عائلة الثقافي

اجتماعية إيج

الجتماعية. ل

ي، حين يسر

ا يمنعنه من 

عائلة االقتصا

 والظروف اال

ح المبادرة و

ة يعّود الطفل

االجتماع اذج

 ، فإن من

ع أوالدهم و

ي وتسهم في ب

لمرحلة التي ت

هذه العالقات 

مل المثيرة في

أهمية اللغة 

يدخل في ت

ويمقاصده 

و العاطفة: 

األم (أو ح

الجسدي، و

مهًما للنمّو

: ياالختالط 

ظهور دافع

الكشفية...

جّو األسرة 

مستوى الع 

اتجاهات ا

النفسية واال

بشكل سلبي

التفّتح، كما

مستوى الع 

المناسبات 

تعزيز روح 

االستقاللية

تقديم النما 

بتصرفاتهم

تعاملهم مع

االجتماعي

الم

ه

  

العوام



ه" فعندما 

نعكاسية، 

ر، وعلى 

عن الثناء 

مرار في 

ا يستحق 

   العطاء.

ق المناخ 

 التالمذة 

 

كل دور، 

الجماعية 

egoce (

لميل إلى 

ة، والبدء 

التجاهات 

جماعات 

  ف.

"بياجه نا عند

ظهر لديه االن

عين االعتبار

، ويبحث ع

ضروري لالستم

تلميذ/ة تقدًمال

ى المزيد من 

اعات، فيخلق

عّزز عالقات

  ة الرياضية.

ت التابعة لك

  ة األنشطة.

 الرياضية ا

) entrisme

 والخوف وال

اضية العديدة

، فيتبنون اال

  اضية.

في أنشطة الج

ع أفراد الصف

اعي كما رأين

، وعندما تظ

 اآلخرين بع

  ية.

تراف بقدراته

ّهد الزم وض

 كلما أظهر ال

ا ويّحفزه على

أفراد أو جما

جموعة، ثم يع

ثناء األنشطة

دوار والمهمات

في أثناء تأدية

ار األنشطة

   بعد.

الذات  حول

تشبث بالرأي

ألنشطة الريا

 به تالمذته،

ب الروح الريا

لى إشراكهم ف

من قبل جميع

 النمّو االجتما

ة المحسوسة

 وجهة نظر

شطة الجماعي

 لذاته واالعت

ث عنه كممه

هذه الحاجات 

مادة وأنشطتها

تالمذته من أ

ل مجميذ وك

مارستها في أث

 كتحديد األد

 االجتماعي ف

جهد، في إطا

خطي في ما ب

ة أو التمركز

ل والعناد والت

 الذي توفره ا

  جهود.

 الذي يقتدي

حة، إلى جانب

 والحرص عل

تقّبل اآلخر م
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ة إلى تعزيز 

مليات العقلية

را على أخذ

أللعاب واألنش

ير اإليجابي

 نيل ما يبحث

ّلم أن يلّبي هذ

 التلميذ/ة بالم

لتفاعل مع ت

 وبين كل تلم

 تطبيقها ومم

شاط التربوي

والبروتوكول 

ة تنظيم الجه

لى العمل الخ

 بقايا األنوية

ضب والخجل

ل الجماعي 

ق وتنسيق الج

 قبل المعّلم، 

سانية الصحيح

د واالنطواء، 

روح التقّبل، ت

قدرات العقلية

ى القيام بالعم

قادًر  ويصبح

آلخرين في ا

ث عن التقدي

ين له، على

ون على المعّل

طريقة يحّبب 

الجتماعي وال

إليجابية بينه 

ر على كيفية

شاركة في النش

و ت والمواعيد

بتدائية كيفية

عزيز قدرته عل

تدريجًيا، من

النفعالية كالغض

وء إلى العمل

يز روح الفريق

تماعي" من ق

ألخالقية اإلنس

ن إلى االنفراد

ولهم وتعزيز ر

دي توسيع الق

طفل قادًرا على

ي األنوية، 

والتعاون مع ا

 ية:

ل الذي يبحث

حترام اآلخري

الجهود. فيكو

ف. وبهذه الط

ء التواصل اال

 العالقات اإل

أللعاب والسهر

ة كيفية المش

 النظام والوقت

لصفوف االب

لية تمهيًدا لتع

ى التخّلص، ت

 ومظاهر اال

ستئثار، باللجو

التعاون وتعزي

لنموذج االجت

الجتماعية واأل

طفال المّيالين

تماماتهم وميو

يؤد الذكاء: 

يصبح الطف

يبدأ بتخطي

المشاركة و

بيقات التربوية

مساعدة الطفل

الجتماعي واح

لعطاء وبذل ا

لثناء واالعتراف

الهتمام ببناء

لسليم إلنشاء

  ي ما بينهم

عليم قواعد األ

عليم التلميذ/ة

وأهمية احترام 

عليمه منذ ال

والمبادئ األولي

مساعدته على

وبقايا األنانية

لسيطرة واالس

تعويده على ا

أدية دور "الن

والتصرفات اال

لتنبه إلى األط

مراعاة اهتمع 

  

التطب

م -
اال

ال

ال

اال -

ال

في

تع -
تع -

وأ

تع -
وا

م -
وب

ال

بت

تأ -
وا

ال -
م

  

  

  



ن مرحلة 

ج العقلي 

ور، ومن 

قال الفرد 

شًدا ا ومر 

 أن بداية 

  تلفة.

نسي عند 

وث أول 

ذا يحدث 

نتنّبه إلى 

 ويتظاهر 

و الفخر 

وتحصيله 

 

شري، منب ال

رج نحو النضج

طور إلى طو

ن). وهي انتق

دًرا ومستطيًعا

ع ذلك إلى أ

 مظاهر مخت

د البلوغ الجنس

 البنات بحدو

موسية، وهذلت

 ويجب أن ن

.  

 يتكتم عليه و

ف والقلق أو

 شخصيته و

ري، أو الفرد

Ad أي التدرج

النتقال من ط

خرى (الراشدين

صبح فيه قاد

هايتها. ويرجع

ى النضج في

 للفرد، ويتحدد

ثانوية، وعند

لة والتيوالكظر 

عند الفتيان.

.Pubertéي 

رة، وبعضهم 

تطرأ، بالخوف

ي تؤثر في

  

 الكائن البشر

do-lescere

لدى الفرد لال

راط في فئة أخ

 إلى طور يص

عب تحديد نه

 بالوصول إلى

ظة الجنسية 

 الجنسية الث

دة النخامية و

سنة  ١٦و 

لبلوغ الجنسي

تنتابه الحيرة 

رات، التي ت

لتغيرات، وهي
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اللها انتقال 

eمن الالتينية 

فز والتأّهب ل

 انتماء وانخرا

ة والالإرادية،

ن من الصع

تحّدد نهايتها 

سي، أو اليقظ

 الخصائص

  وية.

لجنسية كالغد

و ١٥يات، و

Sexualوا ،

 ي، فبعضهم

اآلخر التغير

يتأثر بهذه ال

ي يتّم من خال

 أو الرشد. 

Ad مشتقة م

  سدي.

لة من التحّفز

ألطفال)، إلى 

 والالمسؤولية

لمراهقة، ولكن

نسي، بينما تت

 نسي.

 جسدي.

الميالد الجنس 

منوي وظهور

لجنسية الثانو

ال ضج الغدد

سنة عند الفتي

ité الجنسية 

للنمّو الجنسي

ل بعضهم ا

، فالمراهق ي

  م.

 طة

 

 المرحلة التي

مرحلة النضج

olescence

جتماعي والجس

الي، هي حا

ط في فئة (األ

صور والعجز

حديد بداية ال

د بالبلوغ الجن

  سدي.

و النضج الجن

حو النضج الج

 سي

ةبمنزلجنسي 

 أول قذف م

الخصائص ال

 البلوغ هو نض

س ١٤و ١٣ 

ي الخلط بين

ة المراهقين ل

 يكن. ويقابل

ى كل حال،

النفسي العام 

ة المتوسط

 و الجسدي:

لمراهقة هي 

لطفولة إلى م

eكلمة مراهقة 

والنفسي واالجت

، بالتالمراهقة

نتماء وانخراط

من حالة القص

  ومسؤوًال.

من السهل تح

لمراهقة تتحّدد

النمّو الجس - ١

التقدم نجو  ) أ

التقدم نحو  ) ب

لنضج الجنس

بر البلوغ الج

ين بحدوث 

ض وظهور ا

م شيء في ا

لًبا بين ُعْمر

خطأ الشائع في

تلف استجابة

أن شيًئا لم

إلعجاب. على

واتزانهدرسي 

المرحلة

النمّو-١ 

ال

ال

ك

وا

ال

ان

م

وم

م

ال

١

أ(

ب(

 

أ ال-١

يعتب

البني

حيض

أهم

غال

الخ

تخت

وكأ

واإل

المد
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  ب النضج الجسدي -١

سنة عند الفتاة،  ١٨تعتبر المراهقة مرحلة من مراحل التغير الجسدي الملحوظ، وتستمر إلى سن 

  سنة عند الفتى. هذا التغير يطاول المجاالت اآلتّية: ٢٠وٕالى 

: يسجل المراهق زيادة متسارعة في طول الجسد يطاول الساقين والذراعين والجذع ومحيط الطول -

 األرداف.

المراهق زيادة سريعة نتيجة لنمّو العضالت وطول العظام ونمّوها. وهذا ما  : يزداد وزنالوزن -

 يفسر ميل الفتيان والفتيات إلى اللجوء للحمية الغذائية حفاًظا منهم على التناسق في أجسادهم.

: يصاحب النمّو والزيادة في العضالت والعظام قوة عامة في البدن، ما يدفع القوة البدنية -

 لعاب القوى والرياضة البدنية، واأللعاب الرياضية ضمن الفرق والنوادي.بالمراهق إلى أ

يرافق هذا النمّو الجسدي نمّو متسارع لدى الجنسين في حجم القلب، وارتفاع في ضغط الدم،  -

واتساع في المعدة لتستوعب كميات أكبر من الغذاء ليكفي حاجات البدن اآلخذ بالنمّو والكبر، ما 

 إلى األكل واإلقبال عليه. يفسر زيادة الشهية

: يتغير شكل الوجه إلى حّد كبير، وتزول مالمح الطفولة لتحّل محّلها بالتدّرج مالمح الوجه -

 األنوثة عند الفتاة، والرجولة عند الفتى بما لهذه الكلمة من معنى.

راهق ويبدو األنف كبيًرا، والوجه غير متناسق، والجسم ال يتناسب طوًال وعرًضا، ما يقلق الم

  بخصوص شكله ويفقده االتزان الحركي.

وعندما يحدث البلوغ يالحظ تغير في الحالة الصحية للمراهق، سببه سرعة النمّو وما يصاحبه من 

، ويشعر بالتعب، ونقص الطاقة، والميل Anémieيرات داخلية. فقد يصاب المراهق بفقر الدم غت

إلى التراخي، وعدم الرغبة بالعمل. وقد يظهر فقدان الشهية والعصبية والصداع والقلق. وهنا علينا 

  التوقف لدراسة األسباب، إن كانت جسدية أم نفسية.

 في نهاية هذه المرحلة، علينا أن نتوقف أمام ظاهرة "اهتمام المراهق بجسده ومظهره"، حيث

يمضي الساعات الطوال أمام المرآة حرًصا على الظهور أمام نفسه، وأمام اآلخرين بالمظهر 

الالئق والمقبول، وكأنه يحاول أن يكتشف جسده ويتعرف تفاصيله ليكّون مفهوًما عنه واتجاهات 

  نحوه.

رة، في هذا المجال، إن حال المراهق كحال الطفل في مرحلة الطفولة المبكِّ  Gesellيقول جيزل 

فكالهما يحاول الكشف والتعرف إلى جسده. إنه في حالة والدة من جديد. ويقول أحمد زكي 

صالح بصدد تقبل المراهق لجسده": ال شك في أنه من خصائص اإلنسان أن يكّون فكرة عن ذاته 

الجسدية، أو صورة ذهنية عن جسمه وشكله وهيئته. ووظيفة هذه الفكرة والصورة أّن الفرد يجمع 

  أجزائه الداخلية والخارجية في ضوئها". كلّ 



قاتها من 

فات التي 

بق له أن 

اتجة من 

سية. وهذه 

وال بد هنا 

 المراهق 

وم وقدرته 

ضع طارئ 

عرف إلى 

ي المشي 

وجعله ه 

ع حاجاته 

طيبة مع 

ه في أن 

لى ًضا، إ

أّن هناك 

آلباء. إّن 

ينكر كل 

بها عن سابق

رها من الصف

ماعية لم يسب

ة الجنسية النا

موسيلة والتيظر 

واندفاًعا... وال

يعيشها التي 

 لذلك المفهوم

سه أمام وض

ء لجهة التع

 واالرتباك في

ة لتقبل جسد

ن أجل إشباع

   اآلخرين. 

مة عالقات ط

نعزال ورغبته

عه شكوكه أيض

تقالل، كما أ

من سلطان اآل

س، فإنه قد ي

هقة، تتميز ب

المثالية" وغير

  الثة:

 ى اآلخرين.

 وعقلية واجتم

صريف الطاقة

نخامية والكظ

يرة وضياًعا و

ت، أديان...) 

 ودرجة تقّبله

ه فهو يجد نفس

ى معاناة سوا

ًال أمام المرآة

والته الدؤوبة

نحو نفسه من

يل إلى تقليد 

عوبة في إقام

 مشاعر االن

ابة. وقد تدفع

يدة في االست

شتقة أساًسا م

ف من الجنس

المراه مرحلة 

 "الالواقعية" "

ل اتجاهات ثال

ظرته هو إلى

ضغوط جسدية

سته، ذلك لتص

ها: كالغدة الن

راًبا وقلًقا وحي

ليد، معتقدات

ق عن جسده 

لى شخصيته

شخصية وٕالى

لوقوف مطوال

عها في محا

جه المراهق ن

الة وينمّو المي

وقد يجد صع

ال. وكما أّن

اعة أو عصا

 والرغبة الجدي

 التي هي مش

جع إلى خوف
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سمات على 

ر" "الضياع" 

تها من خالل

نظ –رين إليه 

هق تحت ض

جنس وممارس

ظائفها ونضجه

بب له اضطر

فية (قيم، تقال

  ع الداخلي.

فهوم المراهق

تي طرأت عل

 واختبارات ش

حاوالت في ال

تتلخص جميع

قد يتج –آلخر 

لشعور بالزما

وكه بنفسه، و

 سريعة الزوا

نضم إلى جما

    

 على اآلباء 

مشاعر اإلثم

ذا التحدي راج

ق صفات وس

 القلق" "التوتر

  ا.

 بد من دراست

ظرة اآلخرن – 

، يعيش المراه

مراهق إلى الج

خصصة بوظ

 انفعالية تسبِّب

جتماعية والثقا

لقلق والصراع

سية، هناك مف

رة الجسدية الت

وٕالى تجارب 

رجم هذه المح

االنزواء... تت

ًصا الجنس اآل

 أساس من ا

 بسبب شكو

كون عالقات

عه إلى أن ينض

ن ذلك بكثير.

تماد السابق 

اآلباء وعلى م

طة، وألن هذ

  االنفعالي

س إلى إطالق

 "الصراع" " 

قة من خاللها

ى المراهقة ال

هق إلى ذاته 

هات الثالثة،

 سابًقا.

سدية يميل الم

الجنسية المتخ 

صدر استشارة

لظروف االج

اب التوتر وال

ج الغدد الجنس

ه نتيجة الطفر

زمنية، وفترة 

مضموًنا. وتتر

والميل إلى ا

خصوص –ن 

لعالقات على

حساسية للنقد

امها فإنها تك

مقبوًال قد تدفع

عمال أبعد من

في بين االعت

 للتمّرد على ا

السلط يتحّدى 

و العاطفي / 

 علماء النفس

ل النمّو مثل

ون لنا المراهق

رف أكثر إلى

نظرة المراه -

ن هذه االتجا

ها واختبرها س

 الناحية الجس

بعض الغدد 

رزات هي مص

إلشارة إلى ال

 من أهم أسبا

فة إلى نضج

 التكّيف معه

ج فيه إلى ف

ه شكًال أم مض

يرة والخجل و

آلخرينا نًال م

سية. وتقوم الع

شديد الح هق

رين، وٕاذا أقام

ن محبوًبا أو م

م، أحياًنا، بأع

ك صراع خفي

 لديه ورغبة 

هق يريد أن 

   آلبائه.

النمّو-٢ 

يميل

مراحل

يقدمو

وللتعر

-

ضمن

عاشه

فمن 

قيام ب

اإلفرا

من ا

وهي

إضاف

على

يحتاج

جسد

والحي

مقبوال

الجنس

المراه

اآلخر

يكون

القيام

وهناك

دافًعا

المراه

حب 



وثيقة مع 

بح مهمة 

من األب 

  والتحرر

 النضج، 

ض نماذج 

ن تتكامل 

و الهدف 

ة فيحاول 

 لم يتمتع 

و يسعى 

و بحاجة 

على هذه 

ذي بدأوا 

ي والعقلي 

ا ورحابة 

وراءه فئة 

تهم، بعد 

نسج مًعا 

من سلطة 

 وخبراته، 

 العالقات الو

عة التي تصب

 نقل الحب م

وهذا التوسع

ق النمّو في

 ظهور بعض

جب أنيث ي

كون حلها هو

رحلة المراهقة

لثانوي الذي 

 داخلية: فهو

ضاهيهم، وهو

شاب والفتاة ع

ة للمستقبل الذ

يولوجيز ج الفي

 أكثر اتساًعا

دين مخّلًفا و

ييرهم بل حيات

ما بينها، لتنس

 سلطتهم ومن

ضوء مشاعره 

 ويتجّنب كل

رة إلى الجماع

جميعها، تمثل

ّوي "األنا". و

النفعالي يعوِّق

 من نتيجته 

ها "األنا" بحي

 المراهق، ويك

ذروتها في مر

فإن تلميذ/ة ال

م ضغوطات

ن لم نقل ليض

 وكم يعوِّل الش

ي هو ضمانة

جة من النضج

مرحلة جديدة

مجتمع الراشد

م قيمهم ومعاي

تتعاون في م

 والتحرر من

ضلقائمة في 

وانًيا أو كتوًما

عيًدا من األسر

لمثله العليا ج

 شأنها أن تقو

في المجال اال

سلوك يكون 

ال تنتظم فيه

 التي تواجه 

ية التي تبلغ ذ

مع مثاليته. ف

جد نفسه امام

واكب أقرانه إن

وال يفوتنا كم 

لمدرسي الذي

ن قد بلغ درجة

ن يعبر إلى م

النتقال إلى م

دين ليشاركهم

 ستتفاعل وت

نتقاد الوالدين

قويم التقاليد ا

٣٦ 

 المراهق عدوا

 

بع  المراهق،

الجماعة أو ل

لعظمة من ش

عم األبوي في

وقف نمّو الس

عدم استقرار 

 هي المشكلة

لعقلية والفكرية

 يتطابق م ال

 الدراسة يجد

الل أدائه ليوا

ذه القدرات. و

 التحصيل ال

قة حتى يكون

نما يؤّهله أل

 يتحضر لال

في فئة الراشد

نفعالية التي 

ل إلى شدة ان

 أيًضا إلى تق

ج. فقد يكون 

  لوس معهم.

حدي السلطة،

 والوالء لقائد ا

ة بالنجاح وا

ماد على الد

 كما أّن تو

هي مرحلة ع

ناسق، وهذه 

الستشارات ال

ويغير كل ما

عقلية لمتابعة

عقلية من خال

واحترامهم لهذ

 وأحالم على

  لمون به.

 

 عتبة المراهق

ت والقدرات م

مارسات. إّنه

هيأ لالندماج ف

والعقلية واالن

  

السلطة الميل

ميل المراهق

ت في المزاج

م الرغبة بالجل

ب األبوي وتح

عبارة البطل 

  ماذج.

قظة المرتبطة

ستمرار. االعتم

القات راشدة.

ّن المراهقة ه

ة في كّل متن

  ب عينيه.

لتوقف عند ا

ر كل شيء و

 القدرات الع

ه وبقدراته الع

رين وثقة اآلخ

ون من آمال

ن إليه بل يحل

 االجتماعي 

ما إن يشارف

ك من الخبرات

 وأرقى بالمم

تهم، وبدأ يته

وت الجسدية 

 االجتماعي.

 التمرد على 

وحه عام. ويم

ك أيًضا تقّلبات

 ويشعر بعدم

ع إنكار الحب

سبة إليه. إّن ع

 إلى هذه النم

ك فأحالم اليق

وري ألي است

ق إقامة عال

  صاب.

ى العموم فإّن

ؤها المعارضة

 يضعه نصب

ًرا ال بد من ال

هق أن يفسر

ة كافية من

يق الثقة بذاته

ا إلى كسب ث

رت وما يعّلقو

عون ويصبون

و السلوكي / 

 أّن الناشئ ما

فعالي، ويملك

ى بالخبرات 

فال وممارسات

تزّود بالقدرات

صية المراهق 

المراهق في 

ع الراشدين بو

وهناك

أبويه

ويدفع

بالنس

واألم

كذلك

ضرو

ويعوِّق

العص

وعلى

أجزاؤ

الذي

وأخيًر

المراه

بدرجة

لتحقي

أيًضا

القدرا

يتطّلع

  

النمّو-٣ 

رأينا 

واالنف

وأغنى

األطف

أن ت

شخص

يبدأ 

جميع
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فتظهر لديه الرغبة باإلصالح االجتماعي وتغيير مجرى األمور بطريقة الفطرة من دون تأنٍّ كما يفعل 

الكبار. ويالحظ لديه الشعور بعدم االرتياح للقوانين، خصوًصا تلك التي تحّد من حركته، وربما يرجع 

  نِّها.ذلك إلى شعور المراهق بأْن ليس له أي رأي في وضعها وس

كما يشعر المراهق بميل عاطفي نجو الجنس اآلخر، يصحبه في البداية خوف وخجل وارتباك، 

فالفتاة يزداد اهتمامها بهندامها وتقضي ساعات طويلة أمام المرآة وتظهر الغرابة في الزي والمشي 

مر الخوف وقد يست crise d’originalitéوالحديث. وهذا ما سّماه موريس دوبيس " أزمة الغرابة" 

والخجل حتى الثامنة عشرة بسبب الضغوط االجتماعية والعائلية التي تنظر إلى القضايا العاطفية من 

  زاوية المحّرمات.

الصداقة وهي أعمق بكثير من الرفقة، ألنها تقوم على معطيات  ومن مظاهر السلوك االجتماعي:

فسه، وللصداقة أثر كبير في سلوك إنسانية وعاطفية، وغالًبا ما تكون هذه الصداقة من الجنس ن

المراهق، قد يفوق أثر األسرة والمدرسة. وٕالى جانب الصداقة، هناك أهمية لألحزاب والمنظمات 

االجتماعية التي تنّمي لدى المراهق الرغبة في االنتماء وااللتزام بمبادئ وقيم ومعايير معينة. وقد 

الحرمان والنقص والرفض، فيلجأ إلى الجماعة يعود السبب في هذا االنتماء إلى شعور المراهق ب

ليبرز شخصيته من خاللها. كما يبرز ميله إلى الزعامة مع كل ما للزعيم من قدرا ت جسدّية وعقلّية 

  واجتماعّية تجعل رفاقه يختارونه للقيادة.

 



٣٨ 

  جدول يتناول ظروف التربية والتنشئة الخاطئة وآثارها في الصحة النفسية

  الظروف غير المناسبة  النفسية آثارها في الصحة

عدم الشعور باألمان، الشعور بالوحدة، محاولة جذب 

انتباه اآلخرين، السلبية والخضوع أو الشعور العدائي 

والتمّرد، عدم القدرة على تبادل العواطف، الخجل، 

 العصبية، عدم التوافق.

 الرفض أو اإلهمال ونقص الرعاية

القدرة على مواجهة الضغوط البيئية ومواجهة  عدم

الواقع، الخضوع، عدم األمان، شّدة ألم تلميذ/ة، عدم 

 االتزان االنفعالي، قصور النضج، األنانية.

 الحماية الزائدة

األنانية، رفض السلطة، عدم الشعور بالمسؤولية، عدم 

 التحمل، اإلفراط في الحاجة إلى جذب انتباه اآلخرين.
  التدليل

الجمود، الصراع النفسي، اإلحساس باإلثم، اتهام 

 الذات، امتهان الذات.
 التسلُّط في المستويات الخلقية المطلوبة

المغاالة في اتهام الذات، السلبية، عدم االنطالق، 

 التوتر، السلوك العدائي.
 فرض النظم الجامدة (والنقد)

عدم تكامل قيم األطفال وتضاربها، عدم الثبات 

 عالي، التردد في اتخاذ القرارات.االنف
  مشاكل النظام والتضارب في النظم المتبعة

القلق، التوتر، عدم الشعور باألمان، الحرمان االنفعالي، 

الميل نحو النظر إلى العالم كمكان غير آمن، ظهور 

  االضطرابات النفسية واالكتئاب والقلق.

  المشاكل األسرية

  

   



 عليم 

 

 التعّلملم/التع

  

جّيات 
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 لثاني

جيترات

لفصل ال

است

ال

  



٤٠ 

    



أن تكون 

مين لمتعلّ 

ل منهم. 

ع طبيعة 

قف واحد 

دية. إنما 

ًقا لميول 

خصائص 

 وتيسيًرا 

ي ووفاًقا 

 الميول 

خبرات في 

 لتشكيل 

ينا كمعّلمين أ

عّلم بقدرات ال

 المتميز لكل

بما يتوافق مع

 يتمسك بموق

 التعليم التقليد

 المناسبة وفا

 باالعتبار خ

مية.اته التعلّ 

 بشكل إفرادي

ت أو ذات

لميول أو الخب

مينصة للمتعلّ 

 جموعة.

 

نه يتحتم علين

ط عملّية التع

تؤمن التعليم

ألنسب منها ب

ود المعّلم يع

 في أساليب 

الستراتيجّيات

تعّلم، آخًذا 

تبًعا الحتياجا

م المتعّلمين

جانسة القدرات

ط التعّلم أو ال

يعطي الفرص

 أعضاء المج

 ول

 لتعليم 

ت المتعددة فإن

ن خالل ربط

مية متنوعة ت

يم واختيار األ

لفردية... فال

لوسط) كما 

طة ويختار اال

ف التعليم/الت

 إلى أخرى ت

ت ويهتم بتقييم

جموعات متج

فين في أنماط

موعات أن ي

  خاذ القرار

 بين مختلف 

 األدوار.

٤١ 

محور األول

يجّيات ال

ّلم والذكاءات

دة للمنهج من

ختيارات تعّلم

يجّيات التعليم

ة والفروق الف

و المستوى ال

خطط لألنشط

 وفاًقا ألهداف

ن مجموعة 

 المجموعات

مج  المعّلم

مين مختلفمتعلّ 

ع من المجم

   بها.

رتيبه وفي اتخ

وار والنقاش، 

ران وبتبادل ا

الم

استراتي

ي أنماط التعّل

داف المنشود

ني إتاحة اخ

 تنويع استراتي

عيات التعّلمية

مون ذوولمتعلّ 

م وطرائقه فيخ

 ة:

ختلفة وذلك 

ل المتعّلم من

ن يتنقل بين

  ل منهم.

يمي، يؤلف

عات أخرى لم

 لهذه األنواع

 التي يرغبون

 

م المكان وترت

والتفاعل والحو

عاون مع األقر

ف والتباين في

 تحقيق األهد

ماتهم ما يعن

 المبدأ يجب

 وتنوع الوضع

فئة واحدة (ال

عمليات التعليم

  ماتهم.

موعات المرنة

جموعات مخ

وياتهم، ويتنقل

لى المعلم أن

الذي حققه كل

لموقف التعلي

حدة ومجموع

  وح.

 عند تشكيله

اق بتلك اللتح

تيجّية بأنها:

مين بتنظيمتعلّ 

ص التعارف وا

م بالتعصة التعلّ 

ظل االختالف

 القدرة على

جاتهم واهتمام

الًقا من هذا 

ة واألنشطة،

جيه دروسه لف

 إلى تنويع ع

عّلمين واهتمام

راتيجّية المجم

ل المعّلم مج

مستويعّلمين و 

ية التعّلم، عل

وى اإلنجاز ا

نًا، وتبًعا للم

ستعدادات الواح

ضوع المطروح

 يلجأ المعّلم 

موعات أو اال

 هذه االستراتي

تسمح للمت -

توفر فرص -

تتيح فرص -

  

 مقدمة:

في ظ

لدينا

وحاج

وانطال

المادة

وتوج

يلجأ 

المتع

  

استرا-١ 

يشكل

المتع

لعملي

لمستو

أحيان

واالس

الموض

وقد 

المجم

  

تتميز 

-

-

-



لخالفات 

 (مستوى 

ة ودقيقة 

 معرفتهم 

لموضوع 

ف شيًئا. 

لمختصة 

حاجة إلى 

إلى  طرق

ماتهم في 

وم بعدها 

   

ه الهدف 

ى طريقة 

ى تحقيق 

مهارات حل ا

 من ناحية 

يهات واضحة

   الصف.

 وفي ضوء

مين عن اتعلّ 

 من ال يعرف

ار الجديدة ال

 ما زالوا بحا

لك عبر التط

 إلثراء معلوم

ة واحدة. ويقو

د من الفهم. 

ة، يتوضح فيه

ضا االتفاق على

ه وتقوده إلى

  ها لذلك.

كما تعلِّمهم م

هم في أكثر

. 

 تتطلب توجي

ق عليها في 

ضوع الدرس،

معلومات المت

 القليل ومنهم

ز على األفكا

عرفون والذي

المتفوقين وذل

مين اآلخرين 

صل كمجموعة

يدم بعًضا لمز 

التالمذةموعة 

ما يجري أيًض

ّدد له خطواته

 التي ارتضاه

راء اآلخرين ك

مكانية تقييمه

 

عند الضرورة.

 المعلم، كما

بالقواعد المتفق

تعّلمين بموض

التعّرف إلى م

آلخر يعرف 

 وسوف يركز

 

تشاف ما يع

م لفئة  التعلّ 

ملمتاح للمتعلّ 

ذة لكل الفص

ساعدة بعضهم

ميذ/ة أو مجم

يطبقونها، كم

عليًّا، إذ تحّد

اًقا للخطوات 

٤٢ 

يقي وتقبل آرا

مين وٕاممتعلّ ال

الجتماعي).

تقويم العمل ع

مة من قبل 

ظام وااللتزام ب

معرفة المت ى

يحاول ا ه أن

ر وبعضهم اآل

ميع التالمذة 

  بما يأتي :

ع الدرس واكت

يمكن تسريع

ص الوقت ال

ة بين التالمذ

فيدون من مس

ن المعلم والتلم

 التي سوف ي

م إشراًكا فععلّ 

ولية تعّلمه وفا

ت العمل الفري

حظة سلوك ا

م االوك المتعلّ 

والمساعدة وت

ًال وٕادارة حاسم

 مسؤولية النظ

 رس:

دىي ضوء م

م درسه، عليه

يعرف الكثير

 ما يعرفه جم

 يقوم المعلم

 في موضوع

  

ء الموضوع ي

نهج وتخصيص

ات المشتركة

توياتهم فيستف

قد" اتفاق بين

ئل واألنشطة 

 إشراك المتع

تحمل مسؤول 

مين مهاراتعلّ 

 ضارية.

معلم/ة بمالح

سلو –مي لتعلّ 

علم بالتدخل و

راتيجّية تدخًال

حمل جزء من 

ط محتوى الدر

ة فيستراتيجيّ 

ما يقدم المعلم

 أن بعضهم ي

يقوم بحذف 

  

ة االستراتيجيّ 

مينت المتعلّ 

 ي على ذلك.

 بعض أجزاء

جديدة في المن

 ة.

تعليم المعلوما

ة بحسب مست

 يتم "عقمالتعلّ 

ضح فيه الوسائ

 

راتيجّية على

على نفسه في

تعلِّم المتع -

بطرق حض

تسمح للم -

اإلنجاز ال

تسمح للمع -

 هذه االسترا

بتحم مك المتعلّ 

ة ضغطراتيجيّ 

خدم هذه االس

قة به، فعندم

ه سيكتشف 

 ذلك سوف ي

 ضوع الدرس.

ستخدام هذه 

قييم معلومات

معرفته، ويبني

نتيجة حذف

موضوعات ج

مواضيع جديد

قوم المعلم بت

توزيع التالمذة

ة عقد اراتيجيّ 

لعقد، وتتوض

 م وتوقيتها.

د هذه االستر

ف. فيعتمد ع

-

-

-

تتطلب

وٕاشراك

  

استرا-٢ 

تستخ

السابق

إذ إنه

عند 

بموض

  

عند اس

تق  -أ 

م

ن   -ب 
م

م

يق  -ج 
بت

  

استرا -٣

من ا

التقييم

تعتمد

الهدف



من الفترة 

تحقيقها  

ق التقييم 

 جديد أو 

 ق عليها.

ختالف ال 

ى المتعّلم 

علم ثالثة 

ميذ/ة في 

 تصنيف 

 في هذا 

 قدراته وضم

   التعّلم.

هداف الواجب

ب ذلك، طرائق

سة موضوع 

ي الفترة المتفق

 لك. 

ن. وهذا االخ

ت نفسه. فعلى

ك يصمم المع

 وضع كل تلم

  ته.

لنوع يستخدم

سّلم المعرفي

   أ)

 التي تناسب

عن موضوع 

يتضمن األهد

ضم إلى جانب

 المتعّلم بدراس

ستعداداته وفي

طلب األمر ذل

مينلدى المتعلّ 

أو في الوقت

ومن أجل ذلك

ة المعّلم في و

سب ديناميكيت

/ة. في هذا ال

ب درجات الس

نية بالفيتامين

   فقر الدم.

  ها).

قدم بالسرعة

عارف مسبقة ع

لدراسة. كما ي

ألهداف. وتض

ّلم يتعهد فيه

  يوًما بيوم.

ا للخطة والس

ده عندما يتط

ة والمهارية ل

طالق واحدة أ

 المطلوب. و

سؤوليةتجّلى م

ل تلميذ/ة بحس

:   

جهها التلميذ/

ختلفة بحسب

ة أصناف غن

ل يعاني من 

وتحديد عيوبه

٤٣ 

ميذ/ة بأن يتق

ذين لديهم معا

، موضوع الد

على تحقيق األ

  متعّلم.

لمتعّلم والمعّل

  سة.

جزها المتعّلم 

 دراسته وفاًقا

لميذ/ة ويساعد

 

ويات المعرفية

من نقطة انط

لى المستوى 

ل تلميذ/ة وتتج

ة ومتابعة كل

 

رجة المستوى 

حدي التي يواج

ى درجات مخ

ألطعمة ثالثة

األطعمة لطفل

جبة غذائية و

 تتيح لكل تلم

 المتفوقين الذ

: 

مادة الدراسية

ت التي تدل ع

ستوى أداء الم

مكتوبة بين ال

ضوع الدراسو 

لتي سوف ينج

على التقدم في

ابعة تقدم التلم

 ة الصعوبة:

 تباين المستو

 أداء مهارة م

رعته ليصل إل

مع مستوى كل

مواقف بمرونة

جة المستوى:

ألنشطة المتدّرج

في درجة التح

ي تهدف إلى

تار من بين ا

ختيار أفضل ا

رح (تحليل وج

ة بأنها راتيجيّ 

  ها لنفسه.

 مع التالمذة

ناصر اآلتية:

سم المعّلم، الم

ير والمؤشرات

تعرف إلى مس

 هو اتفاقية م

ام خاصة بمو

د األهداف ال

عقد المتعّلم ع

قد للمعّلم بمتا

شطة المتدّرجة

ستراتيجّية عند

ل المعرفة أو

طة وفاًقا لسرع

شاط تتوافق م

ب ومعالجة الم

شطة المتدّرج

ة لتصميم األ

شطة تختلف ف

األنشطة التي

  

تعرف: تخت -

تطبق: اخ -ب

تحلل وتقتر -

ز هذه االستر

ية التي حدده

ًبا ما تستخدم

من العقد العن

 التلميذ/ة، اس

شطة والمعايي

تخدمة في الت

العقد إًذا  -

القيام بمها

يحّدد العقد -

يساعد الع -

يسمح العق -

  

راتيجّية األنشط

خدم هذه االست

 هؤالء تناول

ج في األنشط

ويات من النش

توى المناسب

 تصميم األنش

 طرائق عديدة

تصميم أنشط - 

بلوم لبناء ا

 تصنيف. ال

-مجموعة أ

مجموعة ب

مجموعة ح

تتميز

الزمني

وغالًب

  

يتضم

اسم 

واألنش

المست

-

-

-

-

استرا-٤ 

تستخ

يؤهل

التدرج

مستو

المست

طرائق

هنالك 

١ -



لك وفاًقا 

صميم هذه 

أ أنشطة 

 وٕاما مع 

ما يسمح 

لمتعّلمين 

 ة.

مذة على 

رياضيات 

جه إليها 

ب منها، وذل

  ب واحد.

  ًال.

   وتصنيفها.

رعى في تص

 حيث المبدأ

م إما بمفرده 

من مهامهم م

الف سرعة ال

جاتهم المتباينة

. 

 تساعد التالم

راءة وأخر للر

على أن يتوج

عمل المطلوب

تناد إلى كتاب

  راجع.

  ضوع.

لكومبيوتر مثال

يع معلومات 

. يرا ومحتواه

ة. وهي من

عليها المتعّلم

ها قد انتهوا م

تنتج من اختال

وتلبية احتياج

يمية وأهدافها.

ألدوات التي 

مين (ركن للقر

إلى ذلك)، ع

مدى تقدم الع

وضوع باالست

ع في عدة مرا

َب عن الموض

صفات جهاز ال

ع آراء وتجمي

نهج الرسمي 

فئات التالمذ

 لها ويعمل ع

ت يكونون فيه

  مساعدة.

 الفراغ التي ت

ن المتعّلمين و

 الوحدة التعلي

لمصادر واأل

مامات المتعّلم

وسيقى وما 

٤٤ 

تختلف في م

  ر.

 (أ) إعداد مو

 عن موضوع

رنيت عما ُكِتب

  ة.

وضوع مواصف

طلب استطالع

 أهداف المنه

ت مختلف ف

ص مخطط 

وقاتين في أ

جون دعًما وم

ة من أوقات 

الختالفات بين

بطة بمحتوى 

ويزّودها بال ا

وافق مع اهتما

، وركن للمو

  وى التعقيد.

عات عمل تخ

   الكمي.

وافر المصادر

 من مجموعة

ميع معلومات

ث في اإلنترن

ليات المطلوبة

 قرائي في مو

ث ميداني يتط

 

عّلم في ضوء

سب احتياجات

لها في حصص

عّلمين المتفوقي

ة الذين يحتاج

 ّية :

لمتفوق لإلفاد

  ن به.

لتعامل مع اال

ستمرة مرتب م

كان وتجهيزها

ان بشكل يتو

ون التشكيلية

ّرجة في مستو

شطة لمجموع

معرفي وليس 

ّرجة وفاًقا لتو

يطلب المعّلم 

وعة (ب) تجم

وعة (ج) البحث

ّرجة في العمل

وعة (أ) بحث

وعة (ب) بحث

 شطة الثابتة:

 يضعها المع

ومستواها لتناس

ميذ/ة استكمال

طة عادة للمتع

ل مع التالمذة

ه االستراتيجّي

صة للمتعّلم ال

لمهام المكلفين

صة للمعّلم بال

عّلمين أنشطة

  التعّلم:

يم هذه األرك

زع هذه األركا

يا وآخر للفنو

أنشطة متدّر - 

أنش تصميم 

لمستواها الم

أنشطة متدّر - 

كأن يط -

مجموع -

جموعم -

أنشطة متدّر - 

مجموع -

مجموع -

راتيجّية األنشط

ألنشطة التي 

طة تنّوعها وم

رة، على التلم

   والزمالء.

 هذه األنشطة

 بالتفّرغ للعمل

 استخدام هذ

تتيح الفرص -

في أداء ال

تتيح الفرص -

توفر للمتع -

  

راتيجّية أركان

لمعلم بتصمي

أداءاتهم. تتوز

م والتكنولوجيا

٢ -

٣ -

٤ -

  

استرا-٥ 

من األ

األنشط

مستمرة

بعض 

تعطى

للمعّلم 

ميزات 

-

-

-

استرا-٦ 

يقوم ال

تنمية أ

والعلوم



ما توافقت 

ط تعّلم أو 

م. تتنوع 

نسب أاد 

 حلول. أما

ته وٕابرازه 

معلومات 

  وع.

 

 معّينة، وكلم

تاجه من نمط

  

متواجه المتعلّ 

والسعي إليجا

اد أنضج الحل

 لتسويغ أهميت

  شكل اآلتي:

عتمد على الم

عّمقة للموضو

صعوبة تعّلمية

  ّلم.

 لجهة ما تحتا

 رائق مختلفة.

مية صعبة ت

 وذكاءاتهم و

مين إليجامتعلّ 

ه مع معّلمه 

مله على الش

سة مكتملة تع

 إلى دراسة مع

 

م لمعالجة ص

ق أهداف التعّل

ولة ومتنوعة 

ركة ولكن بطر

م مواقف تعلّ 

مهمنماط تعلّ 

ير دافعية الم

محلية ويناقشه

المتعّلم عم بدأ

ول إلى دراس

مية للوصول 

 

٤٥ 

جيه من المعّلم

 سبًبا لتحقيق

صعوبة والسهو

 أهداًفا مشترك

 على وجود

وأن وخبراتهم 

تستثيروالتي ، 

  ت فهي: 

  .ديدها

 .لحل

 .نها

 في بيئته المح

 قبل المعّلم يب

  ها.

 

لميذ/ة للوصو

خطوات العلم

  

بناًء على توج

مذة كان ذلك

دّرجة في الص

مين يحققون لّ 

مهم يعتمد 

مينول المتعلّ 

ة المطروحة،

حل المشكالت

 أبعادها وتحد

صيغة قابلة لل

 .بارها

من ر األنسب

هوًما متواجًدا 

فقة عليه من 

نات ويصّنفه

 ا عناصرها.

 ا.

ّية تحفيز التل

تباع جميع الخ

ختيارهم أو ب

تمامات التالم

ن أنشطة متد

عني ان المتعلّ 

 لنزاعات:

شاط تعليمي

حة بتنوع ميو

ميةمواقف التعلّ 

م لحعها المتعلّ 

شكلة وٕاظهار 

رح المشكلة بص

رضيات واختب

لحلول واختيار

 ة الحالة:

ضوًعا أو مفه

ة. وبعد المواف

علومات والبيا

يلها مستخرًجا

 دها.

وًال مناسبة لها

ذه االستراتيجّي

  ة.

ي إذ يقوم بات

امون بحسب 

مراكز مع اهت

ن هذه األركان

ما يعلذكاء، 

راتيجّية حل ال

لمشكالت نش

الت المطروح

ل الممكنة للمو

ت التي يتبعه

طرح المش -

إعادة طرح -

وضع الفر -

استنتاج ال -

 

راتيجّية دراسة

لتلميذ/ة موض

 قابلة للدراسة

يجمع المع -

يقوم بتحلي -

يحّدد أبعاد -

يقترح حلوال -

لمعلم في هذ

قة والصحيحة

المتعّلم أساسي

المتعّلم

هذه الم

تتضمن

أنواع ا

  

استرا-٧ 

حل ال

المشكال

الحلول

الخطوا

-

-

-

-

استرا-٨ 

يأخذ ال

كحالة 

-

-

-

-

دور ال

الموثوق

اودور 



ضايا أو 

  مشاركة.

 الفرصة 

 مع جزء 

ة يحتمل 

ت نظرهم 

عو هذا د

 الجواب 

رغب في 

ل للكتابة 

ه، ما كتبو 

ك، عندما 

 مقارنتها 

رات مثل 

ضية من القض

جاهًزا بعد للم

شاركة وٕاتاحة

ع التالمذة أو

 إلى التالمذة

دلون وجهات

علم قبل أن يد

اإلعالن عن

  كن.

م  تلميذًا/ة ير

ر فحسب، بل

ؤوا ببساطة م

ضًال عن ذلك

مه فيستطيع

ما، تبدأ بعبار

 لناشط

حدث عن قض

 إذا لم يكن ج

بقصد المش 

كر" مع جميع

ل الذي يوجه

 التالمذة يتبا

ي طرحه المع

معّلم نفسه با

صى حد ممك

ل المعلم " كم

 ليس للتفكير

كنهم أن يقرؤ

مشاركة. وفض

  تلميذ/ة أمام

  عّلم النشط.

س أو تجربة م

 ني

 التعّلم ال

لميذ/ة أن يتح

ما زلت أفّكر"

 في الصف

  ارة الذاتية.

 "ما زلت أفّك

 يكون السؤال

فاعلة لجعل

 بته:

 السؤال الذي

 أن يقوم الم

ؤال ما إلى أقص

اتهم، قد يسأل

جميع التالمذة

 شفويًّا بل يمك

 للتحدث والم

ن إجابة كل 

ع التالمذة للتع

أمل في درس

٤٦ 

محور الثاني

ي إدارة 

 كِّر":ت أف

م إلى كل تلم

ره أو يقول "م

ين يناقشون

ي مجال اإلدا

سريعة وخيار

خاص عندما 

 لنا طريقة ف

مذة كتابة إجا

/ة جواًبا عن

عنه، أو قبل

 يفّكرون بسؤ

ة بكتابة إجابا

صة أتيحت لج

جلوا اإلجابة ش

ادة مستعدين

، عندئذ تكون

 أفضل لجميع

المذة بعد التأ

..  

الم

يجّيات في

وخيار "ما زلت

 يطلب المعّلم

يأتي دورندما 

 التالمذة الذ

 المسؤولية في

ّية الجولة الس

يدة بشكل خا

ما أنها تقّدم

ب إلى التالم

ب كل  تلميذ/

طاء إجابة ع

لتالمذة الذين

ه من التالمذة

ما أن الفرص

جون ألن يرتج

ذة يكونون عا

ح واحد فقط،

 تتاح فرصة 

 ن نتاجات:

ل يكتبها التال

. لقد دهشت.

استراتي

ة السريعة وخ

أن  : راتيجّية

 المواضيع عن

 زيادة عدد:

ب على تحمل

خدم استراتيجّي

ة مفيستراتيجيّ 

بة واحدة. كم

، واطلب سؤاالً 

يكتب : راتيجّية

لتالمذة إلعط

زيادة عدد ال 

د ال بأس بهد

ما كتبه؟" وبم

نهم ال يحتاج

ر من التالمذ

 جواب صحيح

صحيح. وبذا

ل المعّبرة عن

جمل : ة راتيجيّ 

ت أتساءل...

رتيجّية الجولة

وصف االسترا

موضوًعا من 

لغرض منها:

مامهم للتدّرب

مكن أن تستخ

نهم. وهي اس

كثر من إجاب

  لمختلفة. 

رتيجّية اطرح 

وصف االسترا

ألخير أحد ال

  لصحيح.

لغرض منها:

عندما يقوم عد

راءة شيء مم

يًضا، وبما أن

إن عدًدا أكبر

كون للسؤال ج

ع الجواب الص

رتيجّية الجمل

وصف االسترا

عّلمت... بدأت

 

استرا-١ 

و 

م

ال 

أم

يم

من

أك

الم

استرا-٢ 

و 

األ

ال

ال 

ع

قر

أي

فإ

يك

مع

استرا-٣ 

و 

تع



هم كذلك 

 ُقُدًما في 

. يستمع 

المذة أن 

مت...". ل 

 والتي لم 

قرأ جملة 

  .آخر

ام المعلم 

ل تام إال 

عًضا في 

م، ة التعلّ 

ة أحدهم 

 قاموا به 

افظ على 

منكم إلى 

رفة كيف 

ب مسألة 

 وأن تساعده

ّلم أن يسير 

عن نتاجات.

التال إلىم معلّ 

مي تبدأ بـ "تعلّ 

ت في الدرس 

را، فإما أن يق

حين آخه إلى 

صة، مع قيا

ع فهمه بشكل

عدة بعضها بع

ط في عملية

تهم لمساندار 

ر منهم عما 

 مطّول ويحا

ب كل واحد م

لى فهم ومعر

نكما أن يكتب

 بالنسبة لهم،

  

، يمكن للمعّل

مله المعّبرة 

لمك يطلب ا

جملهم التي ن

ر التي وردت

  تلميذ/ة دوًرا

رجئ مشاركته

ص كلي للحص

ث ال يستطيع

لمساعل مًعا 

بحيوية ونشاط 

تنمية قدعلى 

هم، لالستفسار

ض في نقاش

كم، ثم ليذهب

كما بعًضا عل

يحاول كل من

   تّم حّلها. 

م ذي معنى 

 هذا النقاش".

كتابة أفكارهم،

ءة إحدى جم

ملهم. بعد ذلك

ض عدًدا من

ى فهم األفكار

 محدًدا لكل 

 دوره أو أن ير

ف إلى تلخيص

  كيدها.

لتعليمية:  

تصار، بحيث

ثنائية أن تعمل

 ةشاركالمي 

عهم عيتشجو 

رفعون أياديهم

تجنب الخوض

ها أوًال بمفردك

ساعدا بعضكم

 المسائل، فلي

لمسائل التي 

٤٧ 

مى تكوين تعلّ 

  خبرات.

كاركم حول ه

عدة دقائق لك

قراءب يرغب 

وا لقراءة جم

هم مع بعضض

 التالمذة على

ولة السريعة، 

عندما يحين 

ى نقاش يهدف

يز عليها وتأك

ت الثنائية ال

موضوع باخت

مجموعات الث

ر التالمذة في

ود التالمذة، 

المذة الذين ير

سألة، لكنه يت

ى اللوح. حّلوه

ت زميله ثم س

كما حل هذه 

صعوبة من ال

 التالمذة على

من طريق الخ

ى، واكتبوا أفك

ى التالمذة ع

  آلتيين:

 من التالمذة

 ممن تطوعو

بعضوا تبادلية ل

ين تساعدان 

  وفهمها.

ة الجولتراتيجيّ 

أمام الصف 

 أن تؤديا إلى

كيتي يريد التر 

ة بالمجموعات

م المعلّ مرح ال

يطلب إلى الم

على استمرار

 التفكيرية عند

قليل من التال

 به لحل المس

.  

ئل ُأَخر على

ه مع إجابات

إذا فهم كالكم

 تكون أكثر ص

: أن تساعد 

 عادة التعّلم م

شناه مرة أخرى

على ن قد مرّ 

 الطريقتين اآل

ن كان أي 

ى عدد قليل

موعات ثنائية

ي التبادل هاتي

ن مالحظتها و

 بتطبيق است

ر عن النتاج أ

ريقتين يمكن 

افة النقاط الت

 مع االستعانة

يشر : ة راتيجيّ 

التالمذة، ثم ي

  ع.

 ةافظالمح :

 تدريب القوة 

 صف. 

سئلته لعدد ق

 عما قام هو

طوات الدرس

ث مساكم ثال

ويقارن إجاباته

 إجاباتكما. إ

 بأس أن  وال

: هالغرض من

على اكتساب 

فّكروا بما ناقش

أن يكون بعد

لدرس بإحدى

يستفسر إن 

التالمذة إلى

لوا مجميشكّ 

إن عملّيتي

نوا منيتمكّ 

ميبدأ المعلّ  

واحدة تعبر

وكلتا الطري

أيًضا بإضا

رح المختصر 

وصف االسترا

فر قليل من ا

م الموضوععلّ 

لغرض منها:

عمل على توال

آلخر في الص

م أسوجه المعلّ 

شكل يختلف 

سرعة سير خط

 لقد كتبت لك

حد زمالئه وي

حصلتما على

جديدة لزميله، 

ال 

ع

"ف

وب

الد

•

•

الشرح-٤ 

و 

نف

تع

ال 

وا

اآل

يو

بش

س

 "

أح

ح

ج



ن جميع 

لمعلم في 

المساعدة 

ئك الذين 

س وتدنت 

ن من الزم

" ١رقـم " 

 التجارب 

ئية قادرة 

شارات أو 

 -صويتية

 ة يقومون

  م.معلّ 

، حتى يتمكن

ل. يتجّول الم

قوله "اطلبوا ا

أو حتى أولئ 

هم في الدرس

فترة طويلة م

في النقطة ر

. 

 من طريق 

التعليمية الثنا

 عنها باإلش

  درس.

ه األسئلة التص

   

 إلى مساعدة

من الوقت للم

 على اللوح،

 حل المسائل

 توجه إليه بق

 –ى للشرح 

قدوا انضباطه

ضوع واحد ولف

لذين ذكروا ف

شاطهم أيًضا

فسهم، وذلك

 ا.ضً 

المجموعات ا

ون اإلجابات

ر خطوات الد

دام ما أسميته

برفع أياديهم.

ن هم بحاجة

 يوفِّروا قدًرا م

حل الصحيح

 مساعدة في

 األسئلة التي

  

ن المرة األولى

ن بالملل. وفق

هم على موض

ن التالمذة ال

ت حيويتهم ونش

 األشياء بأنف

 حيويتهم أيضً 

ع االستعانة با

.  

ة بحيث تكو

ون إبطاء سير

 طريق استخد

بكل بساطة، ب

 التالمذة الذين

لمتبادلة، وأن

٤٨ 

م بكتابة الح

حتاجون إلى

عن معظم  ا

ج لذلك وهي:

 واستوعبوه من

بحوا يشعرون

 تركيز انتباهه

 وكغيرهم من

لدرس وتدنت

لى اكتشاف

وتدنت طهم 

(الموجز) مع

هذه النتاجات.

على التالمذة

  ...؟" 

لميذ/ة من دو

س يسير من 

جيبوا عنها، بك

ن أ : مفادها

م والمساندة ال

، يبدأ المعلم

لوح عندما يح

تالمذة ومجيًبا

  

ك ثالث نتائج

هموا الدرس و

أصب -الدرس

 

ال يستطيعون 

الملل أيًضا.

ضباطهم في ال

هم بحاجة إل

ب فقدوا انضبا

ح المختصر (

تجّنب مثل ه

طرح أسئلة ع

ا منكم.م واحدً 

تفكير التل إلى

ن نجعل الدرس

لتالمذة أن يج

صية للتالمذة

  هم.

تالمذة بالدعم

المذة عملهم

لنظر إلى الل

ًصا أعمال الت

ثنائية أخرى".

ن يكون هناك

المذة الذين فه

قبل أن يبدأ ا

 م ونشاطهم.

المذة الذين ال

وا يشعرون با

 فقد فقدوا انض

المذة الذين 

 على األغلب

ة الشرحراتيجيّ 

ساعدتك في ت

 ويت:

يط : ة راتيجيّ 

تسأل. "كم أن

إعّرف  أن تت

نأفر الوقت و 

تي يستطيع ال

  صديًقا:

توص : ة راتيجيّ 

من صديق" له

 أن يشعر الت

متى بدأ التال

لتالمذة من ال

لصف متفّحص

ن مجموعة ث

ن المحتمل أن

التال نأ - ١

فهموه ق

حيويتهم

إن التال - ٢

أصبحوا

أعاله، ف

إن التال - ٣

العملية 

إن استر

على مس

ة التصورتيجيّ 

وصف االستر

إليماءات. كأن

منها: لغرض

إمكاننا أن نوف

ي األسئلة التي

ة اسأل رتيجيّ 

وصف االسترا

باالستفسار م

منها: لغرض

وم

الت

الص

من

  

من

استرا-٥ 

و 

اإل

ال 

بإ

أي

استرا-٦ 

و 

"ب

ال 



لك الذي 

فية تكملة 

المساعدة 

ام تعبيٍر 

  مذة.

.  

 يشاركون 

المذة عن 

وال مجال 

مذة بأنها 

هم حول 

ن فهم كل 

م وف أتكلّ 

إلى وقت 

لمحاضرة 

 ثالث أو 

. فماذا بة

   أقوله. 

 عليها، أو ذل

متأكد من كيف

ل أن يطلبوا ا

ويمكن استخد

 تخبروا التالم

 إلى اآلخرين

عل التالمذة ي

 يتحدث التال

ما مستمًعا، و

 يعرف التالم

 التي بحوزته

د منحتى أتأكّ 

ذلك أنني سوف

 ستحتاجون إ

ذهانكم عن ال

ف أتكلم لمدة 

الكتابركم هو 

ا سمعتموني 

بصدد العمل 

ي يبدو غير م

 

صف من أجل

الء التالمذة و

. ويمكن أن ت

   أفكارهم.

م واالستماع 

ق التي تجع

روتها عندما

ا متحدثًا وٕام

رية،ف ضرو 

وه، واألسئلة

ن الوقت. وح

ب". وأعني بذ

 طويًال ألنكم

ال تنصرف أذ

. لهذا فسوف

ء سيكون دور

ن ملخًصا لما

 التي نحن بص

 أو ذلك الذي

   أصدقائك".

ضى في الص

 مع مثل هؤال

م اسألني أنا"

ئية ويتبادلون

ث عن أفكارهم

، من الطرائق

حيوية إلى ذر

ذ/ة يكون إما

فمحطات توقّ 

ص ما سمعو

 

ترة قصيرة من

تكّلم ثم اكتب

يكون حديثي 

تصغوا إلي وال

مادة الدراسية

ف عن اإللقاء

نها. قد تكتبون

٤٩ 

رقم الصفحة

اط المنزلي، 

ك اسأل أحد 

ن بخلق الفوض

في مًقا" ال تك

ثة أصدقاء ثم

 

مجموعات ثنائ

 على التحدث

عن أفكارهم،

حة. وتصل ال

ألن كل تلميذ

  د الدورين.

حتوي على م

صية، وتلخيص

 محاضرات.

 لهذا اليوم لفت

ة "ت استراتيجيّ 

ة. ولكن لن يك

ريد منكم أن تص

 بكثير من الم

 وعندما أتوقف

 التي ستكتبونه

ة يسأل عن ر

تعليمات النشا

ة: "من فضلك

تدائية يتسّببون

 "اسأل صديق

هو "اسأل ثالث

ية التبادلية:

كل التالمذة م

المذة التدّرب

ة، التحدث ع

ميةهمات التعلّ 

ات ثنائية، أل

أن يختار أحد

وب إلقائي يح

عالهم الشخص

  تارونه.

مية للمية التعلّ 

ن موضوعنا 

م ما يسمى 

الئم من المادة

ء حديثي. أري

 أو إغراقكم ب

قة أو أكثر. 

رات لألشياء 

ألولى لتلميذ/ة

عليه ت  أعيد

كون في العاد

 المرحلة االبت

ةن استراتيجيّ 

ل صديًقا" وه

موعات الثنائي

يشك : ة رتيجيّ 

أن توفر للتال 

التالمذ إلى 

همة من المه

خالل مجموعا

ذ/ة من دون أ

 اكتب: –

أسلو ة: راتيجيّ 

تابة ردود أفع

أي شيء يخت

 زيادة الفاعلي

 إليكم اآلن عن

سوف أستخدم

زء مال إلى ج

ظاتكم في أثنا

م للمالحظات

  ط.

قف لمدة دقيق

كم أربعة خيار

ن اإلجابة األ

أن إلىطلب 

رقة عمل، تك

عض تالمذة 

ن المعلم. إن

ديٍل عن "اسأل

ة المجمرتيجيّ 

وصف االسترات

لغرض منها:

عتبر الطلب

فاعلية في مه

فكارهم من خ

ترك أي تلميذ

–ة تكّلم رتيجيّ 

وصف االسترا

مخصصة لكت

لموضوع أو أ

لغرض منها:

ود أن أتكلم إ

حد منكم. فس

لى أن أصل 

تدوين مالحظ

سبب تدوينكم

قطربع دقائق ف

عد ذلك سأتوق

ستكتبون؟ لديك

 

إن

يط

ور

بع

من

بد

استرا-٧ 

و 

ال 

يع

بف

أف

لت

استرا-٨ 

و 

م

ال

ال 

"أ

وا

إلى

لت

بس

أر

بع

س

  



ما تكلمت 

 ترسمون 

 .ناسبكم

  ف.

يمكن أن 

ة ستراتيجيّ 

لتفكير ال 

 منهم أن 

عند أسرع 

خلّوها من 

، ّية تلقين

 

عالكم على ما

 تختارونه أو

طريقة التي تنا

.  

ور في الصف

جات، والتي ي

 باستخدام اس

التبأن عملّية 

ض الكثيرون 

ت التي ترد ع

لة أو بخسهو 

هم مجّرد عملّي

.حول ما قلته

تابة ردود أفع

ي شيء آخر 

ع أفكاركم بالط

المذة بالتشتت

شات التي تدو

  ر األولية.

رة عن النتاج

ند مناقشتها 

 .مل 

  شكلة ما.

والتوضيح ب 

ة ما. ويفترض

 من اإلجابات

 السرعة والس

ح التعّلم عندهم

كتبون أسئلة ح

كتبد ترغبون 

ما تكتبون أي

 الوقت لجمع

بدأ انتباه التال

مذة في النقاش

متعلقة باألفكار

 ختصار.

 لمتطوعون.

ن جمًال معّبر

ريعة، أو عن

مقيبة نمّو التعلّ 

 على حل مش

سير التفكير،

ي حل مشكلة

كما يبدو – 

جاباتهم بتلك

ويصبحكير، 

  في التفكير.

٥٠ 

وقد تكت :ص"

وقد على اللوح

د الفعل. وربم

رة. استخدموا

  خر.

 نتباه:

هي قبل أن يبد

مشاركة التالم

الحظاتهم الم

ون اآلراء باخ

م فيه الم ويتكلّ 

خرى، ويكتبون

 الجولة السر

ضعها في حقي

 أثناء العمل 

 عن كيفية س

ند التفكير في

 من األخطاء

ة اإلتيان بإج

على التفك درة

 فقط وليس ف

"الملخص  اللوح

ع األسئلةئذ 

ردود  القائمة

 في المحاضر

أي شيء آخ ة

فظة على االن

ش صفي ينته

على استمرار م

ع ويدونون مال

 ثنائية ويتبادلو

الصف كله، 

لدرس مرة أخ

ة  استراتيجيّ 

ية أو عند وض

 

كير جهًرا في

المذة نموذًجا

 

 ما يجري عن

هولة وخالية 

تطيع التالمذة

بالقدنهم ثقتهم 

 واالستظهار

م علىب المعلّ 

م بعدئب المعلّ 

  

م إلىف المعلّ 

يمثل ما قلته 

إلى القائمة ف

ش مع المحاف

نقاش : ة رتيجيّ 

المحافظة ع 

 في الموضوع

ة مجموعات 

على مستوى 

لتالمذة في ا

عند استخدام

لثنائية التبادلي

تفكير جهًرا:

التفك : ة رتيجيّ 

إعطاء التال :

  شكل خطي.

ة غالًبا فهم 

ي بسرعة وبسه

عندما ال يست

 الكثيرون من

هم في الحفظ

"يكتب - ١

يكتب  - ٢

عليه.

يضيف - ٣

ا يشيئً 

يضيف - ٤

شة النقارتيجيّ 

وصف االسترات

لغرض منها:

فكر التالمذة 

شّكل التالمذة

نقاش ع ىجر 

فكر جميع ال

تم تبادلها ع

لمجموعات ال

ة التستراتيجيّ 

وصف االسترات

لغرض منها:

بشسير دائًما 

سيء التالمذة

إلجابات تأتي

مين. وعلمتعلّ 

ألخطاء، يفقد

ينحصر دوره
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هذا ينتقل 

اطرح ة جيّ 

ف لديهم. 

 يستطيع 

بتصحيح 

عمالهم  أ

ألولى أو 

ذة بكتابة 

ع الكلمة 

لمة". "قد 

يحّضهم و 

. ينصب 

 التالمذة 

وى الفهم 

 الكلمات 

شاف، مع 

 أن هذه 

معلوماتهم 

  

مين وبه المعلّ 

مه الستراتيجي

 الكلمة مألوف

اللوح، وبذلك

قوم التالمذة ب

 لتكون جميع

مثل الكلمة األ

. يقوم التالمذ

بكتابة جمع –

حيح لهذه الكل

ئن التالمذة و

ت المتشعبة.

ذي يقوم فيه

فإن كان مستو

عى إلى جعل

  .مهم لها

ة على االكتش

يرى التالمذة

ة الختبار ميّ 

  عند التالمذة.

 بتوجيه من 

   الدراسية.

ل استخدامخال

. وجمع هذه 

ة معّلم على ا

ية الكتابة. يق

يالت عليها ل

  

مة إما سهلة م

صياغة الجمع.

–ذة بالكتابة 

لجواب الصح

 هو أن يطمئ

جنًبا المناقشات

في الوقت الذ

مون بعمله. فإ

مناسًبا، ويسعى

ل إمكانية فهم

لتعليم القائمة

ما. وطالما ي

ست استراتيجيّ 

افعًا للتعّلم ع

ام مهارة ما 

 وٕاتقان المادة

المذة، ومن خ

 كلمة "معّلم".

ر جمع كلمة

غهم من عملي

 بإجراء التعدي

هذه المرحلة.

ون هذه الكلم

دة جديدة لص

ء قيام التالمذ

ا لم تكتبوا ال

ن هذا القول 

  جديدين.

ة والنشاط متج

 والتفكير. وف

همهم لما يقوم

ذا رأى ذلك م

يسّهلكاف ما 

 من طرائق ال

طيئة نوًعا م

م، وليست التعلّ 

ريب الموّجه د

٥١ 

 على استخد

ة في التدّرب 

علم إلى التالم

 يكتبوا جمع 

عّلم هو اآلخر

شرة بعد فراغ

ريًّا، يقومون 

التالمذة في ه

، على أن تكو

 استنباط قاعد

وفي أثناء – 

ال تنزعجوا إذا

م منف المعلّ 

فهم ومعرفة ج

تتسم بالحيوية

ب والمالحظة

درك مدى فهم

ية إضافية إذ

سهلة بشكل كا

ضرورة طريقة 

 بخطوات بط

 استراتيجيات

ة التدريتراتيجيّ 

 ه:

ّرب التالمذة

  ق فيها.

جميع التالمذة

يطلب المع :

أن وهي بة،

ة، يكتب المع

لصحيحة مباش

ن كان ضرور

لمناقشة مع ا

 كلمة أخرى،

قد تؤدي إلى 

م بدوره لمعلّ 

 يقول لهم "ال

 نفسها". وهدف

جل اكتشاف ف

ملية بسرعة ت

طريق التدريب

مالحظتهم ليد

قات توضيحي

ذة فيما بعد س

وّجه هي بالض

 التقدم ولكن

ة منستراتيجيّ 

أن تكون استر

تدريب الموّجه

يتد : راتيجّية 

جيًّا إلى التفوق

 أن ينهمك ج

فنون اللغوية

اإلجا بع يكت

تالمذة بالكتاب

روا اإلجابة ال

صة بهم، وٕان

م اجنب المعلّ 

م بكتابة المعلّ 

ًعا أو كلمة ق

لمة، ويقوم ال

ى اللوح. كما 

آلتية القاعدة 

يقظين من أج

 في هذه العم

م من ط التعلّ 

م بملمعلّ يقوم ا

م تعليقف المعلّ 

 عليها التالمذ

دريب المو الت

المذة بهدف

ما هي إال اس

من الطبيعي 

ة التستراتيجيّ 

وصف االسترا

لتالمذة تدريج

منها: لغرض

مثال على الف

سؤاًال والجميع

يبدأ الت حالما

لتالمذة أن ير

عمالهم الخاص

صحيحة. ويتج

عد ذلك يقوم 

لمة أقل شيوع

الكل جمع تلك

لصحيح على

تبع الكلمة اآل

على البقاء متي

م ستمر المعلّ 

على لتركيز 

أداء عملهم يق

تدنيًّا، يضيف

لتي سيتدرب 

ة ن استراتيجيّ 

ألخذ بيد التال

ة مالستراتيجيّ 

لسابقة، فإن م
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مذة جواًبا 

  مباشرة.

هدف هذه 

ة ستراتيجيّ 

سابًقا. لذا 

 االختبار 

قبل تقديم 

من  كّون

المذة في 

ألنهم مع 

ل أفضل 

م، ا المعلّ 

 بالتهديد 

 

ويكتب التالم

 كل سؤال مب

ءهم. كما تهد

 غير أن االس

ما تّم تعّلمه س

ق. ويكون اب

م لهم. فقبسيقدّ 

يتكر مراجعة 

 لمساعدة التال

ة ألالستراتيجيّ 

موا بشكل ليفه

 التي يطرحها

ون إحساسهم

مادة سابقة، و

 أو كتابة بعد

حوا أخطاءصحّ 

  ي. س

لى حد كبير 

ة وتصحيح م

 في وقت سا

ضوع جديد س

اختبار  عليهم

وسيلة فاعلة 

يحبون هذه اال

 لهم الفرصة

عن األسئلة 

حيحة من دو

  

سئلة حول م

ا شفويًّا يح إم

ن يصأسية و 

عملهم المدرس

يب الموّجه إل

دف المراجعة

 في الصف

مذة إلى موض

يوّزع م أن لّ 

راجعة يعتبر و

ظم التالمذة ي

موه، كما ُتهّيأ

يم إجاباتهم 

 إجابات صح

 

٥٢ 

لسلة من األس

جواب الصحي

ة األداة الدراس

 ناجحة في ع

ة التدريبراتيجيّ 

 صّممت بهد

ي تّم تقديمها

ب انتباه التالم

، يمكن للمعلّ 

 اختبار المرا

تعّلموه. فمعظ

ممدى ما تعلّ 

يجازفون بتقد

حصول على

: 

أل المعّلم سل

علن المعّلم الج

جميع التالمذ

المذة بخبرات

استر ،مراجعة

تعليم بقدر ما

ي المادة التي

  حدة.

مراجعة لجذب

للصف مثًال،

 العرض. إن

ولترسيخ ما ت

يعون معرفة م

هموها بعد، في

راجعة من الح

ختبار مراجعة

يسأ : ة راتيجيّ 

. بعد ذلك يع

أن يراجع ج :

لى تزويد التال

ة اختبار المجيّ 

صّمم بهدف الت

مراجعة يغطي

لميذ/ة على ح

ام اختبار الم

وط الطول" ل

حول خطوط

مونه وما يتعلّ 

راجعة، يستطي

ع التي لم يفه

 اختبار المرا

ة اخستراتيجيّ 

وصف االسترا

عن كّل سؤال

لغرض منها:

ة إلالستراتيجيّ 

شبه استراتيجيّ 

ألولى لم تصم

إن اختبار الم

وجًها لكّل  تل

يمكن استخدا

وضوع "خطو

خمسة أسئلة ح

لتدّرب على م

ل اختبار مرا

لك المواضيع

نهمبذلك يمكّ 

  أي طريقة.

اس-١٢ 

و 

ع

ال 

اال

تش

األ

فإ

مو

وي

مو

خ

الت

كل

تل

وب

بأ



ب اإللمام 

/ة برنامج 

تلف عن 

ذلك عن 

ق أهداف 

ختلف في 

 العمليات 

ة كما أنه 

إلنجازها، 

 أن يقسم 

 التلميذ/ة 

لى أجزاء 

ميذ/ة ذي 

البرنامج  

 ية

وًصا، يتطلب

ى لكّل تلميذ/

تخت به خاصة

 البحث بعد ذ

يين، إذ تشتق

لتأكيد فيه يخ

ت وضعف 

شكلة تعليمية

 استعداداته إل

ن الضروري 

ا مما يعرفه 

ليل المهمة إل

 أفضل للتلم

لمباشرة عن

ت التعّلمي

 التعّلم خصو

ردية، أي ُيبنى

ة خجيّ ياسترات

  ية عادية. 

 الحالي، ثم 

لتالمذة العادي

صي إال أن ا

  

ظ في المهارات

  فرض.

ق على أية مش

يذ/ة، ومدى 

 المهمة ؟ من

ل متدرج بدًءا

 ألسلوب تحل

 تأمين تعليم

 المسؤولية ا

 ث

صعوبات

ي صعوبات

 الطريقة الفرد

لكّل تلميذ/ة ا

ات تربويجيّ يرات

ستوى األداء 

ة مناهج الجيّ 

لتقييم التشخيص

لفرض نفسه.

صور المالحظ

بة إلكمال الف

م ويطبق متعلّ 

 

ف بها التلمي

 إلنجاز هذه 

وحدات بشكل

المؤيدون مل.

 الصف من

 على المعّلم

٥٣ 

محور الثالث

 ذوي الص

عموًما، وذوي

على ة راتيجيّ 

حيث يكون ل

استرا لهم كون

عد قياس مس

 عن استراتيج

حد مكونات ال

هو اهتمام بال

ن القصكل م

هارات المطلوب

 من قبل أي م

سية المعقدة.

لمهمة المكلف

طلوبة مسبًقا 

يرتب هذه الو

 يتقنها بالكام

من معلّ ة تمكّ 

ي ويضعون

المح

ت تعليم

ت الخاصة 

ن تُبنى االستر

ريد التعليم بح

تك الذينيين 

بع ع األهداف

وهذا يختلف 

  لعامة.

Task A 

مهام يعتبر أح

ت بقدر ما ه

يصي يهتم بك

شرة على المه

 أن يكتسب م

ة التقارير النفس

ة مضامين ا

لمهارات المط

أصغر وأن ي

ومات إلى أن

ةي استراتيجيّ 

الفصل العادي

اتستراتيجيّ 

ي االحتياجات

أن  أوًال يجب

ا يسّمى: بتفر

التالمذة العاد

 المعّلم وضع

سبة لتحقيقها،

سفة التربية ال

Analysisم 

 أن تحليل الم

يكون بالعمليا

مدخل التشخي

مة يركز مباش

سلوب ممكن

فسير بواسطة

يتطلب معرفة

ل لديه كل ا

إلى وحدات أ

م المعلوج بتعلّ 

ه الطريقة هي

ة في إطار 

  /ة.

اس

ليم فئات ذوي

ن أساسيين. 

 به، وهذا ما

ات تعليم اجيّ 

توجب على 

ة المناسبرتيجيّ 

مناهج من فلس

ة المهامراتيجيّ 

ى الرغم من أ

 االهتمام ال ي

 حين أن الم

ن تحليل المهم

ليل المهمة أس

يحتاج إلى تف

مة يليل المه

عنى آخر، هل

م المهمة إلعلّ 

ل ثم التدرجفع

قدون أن هذه

عاقة البسيطة

عليمي للتلميذ/

  

 مقدمة:

إن تعل

بجانبين

خاص

استراتيج

ثانًيا يت

االسترا

هذه الم

  

استرا-١ 

على

أن 

في

فإن

تحل

ال ي

تحل

بمع

المع

بالف

يعتق

اإلع

التع



رات التي 

 كأسباب 

ما تم  جة

حرف  األ

عرفه فيما 

 المطلوبة 

أكد ب الت

يجب ان 

الصعوبة 

ه في كل 

م قيق تعلّ 

وبناء المهارة 

 االفتراضية

نتيج ى عمله

 كلمة ثالثية 

فل وما ال يع

ة بالمهارات 

سية التي يجب

التالية التي ي

ت ذات ااهار 

 يمكن تحقيقه

الضرورة تحق

  دة.

راهن للتلميذ/ة

ى البناءات

/ة قادًرا على

 من عشرين

ما يعرفه الطف

 قائمة متدّرجة

ألمور األساس

  حرف.

  تها.

م المهارات ا

ي تعليم المه

م الذي  التعلّ 

عة . فليس با

خطوة على حد

ى المستوى الر

 التركيز على

يكون التلميذ/

 نص إمالئي

  

م تحليل ممعلّ 

ضروري وضع 

ميذ/ة. ومن ا

ة من ثالثة أح

  ة.

 سماع أصوا

  تابعة

عليه تقييمب 

ي متدّرًجا في

ي تحدد قدر 

ت متتابعطوا

 دراسة كل خ

٥٤ 

ب التأكيد على

، أكثر من

  كية

ة ما سوف ي

 على كتابة ن

 ت التلميذ/ة 

جب على الم

عها. من الض

صل إليه التلمي

  

   التسمية.

   الصوت.

نةي كلمة مكوّ 

ت في الذاكرة

لصحيح عند

لخطوات المتت

م يجبه المعلّ 

ف السلوكي

التي ييذ/ة ه

مرتبة في خط

ن الضروري 

 المهمة يجب

بات السابقة،

ألهداف السلوك

 ويحّدد بدقة

لتلميذ/ة قادًرا

تارجة استعداد

ت التلميذ/ة، يج

التي تم وضع

حديد ما توص

.  

 باألصوات.

ف عند إعطاء

ف عند إعطاء

 األصوات في

رتيب األصوات

الترتيب ابف 

ال – التعليمي

 سينطلق منه

 تحقيق الهد

وبة عند التلمي

ن الواجبات م

رس، وليس من

ل النشاط او 

المكتسب على

 اديمية.

ل المهام:  

لى: تحديد األ

هدف الدرس

: أن يكون ال

  من الدقة.

ية: تحديد در

يد استعدادات

ف السلوكية ا

 الهدف ، وتح

يات الحروف

  ز الحروف.

قات الحروف

 كتابة الحرف

 كتابة الحرف

 سماع تتابع 

بتر االحتفاظ 

 كتابة الحروف

ط : المخطّ  ثة

مستوى الذي

/ة من أجل

درجة الصعو

 الرغم من أن

ت في كل درس

 نموذج تحليل

ع ب اتقانها

صعوبات األكا

عناصر تحليل

الخطوة األول 

م هحّدد المعلّ 

كتسابه. مثًال:

% م٩٠درجة 

الخطوة الثاني 

أجل تحديد ن

تعلق باألهداف

لوصول إلى 

  نها:

معرفة تسمي -

تمييز رموز -

معرفة عالق -

القدرة على  -

القدرة على  -

القدرة على  -

القدرة على  -

القدرة على  -

الخطوة الثالث 

عد تحديد الم

تقنها التلميذ/

لمتزايدة. إن د

رس. وعلى 

جميع الخطوات

في

يجب

الص

 

ع 

•

يح

اك

بد

•

من

يت

للو

من

-

-

-

-

-

-

-

-

•

بع

يت

الم

در

ج



حدة ، في 

في درس 

فإن على 

 الدافعية 

يث تكون 

ن أهداف 

 الصوت 

 يتقن ما 

 المخطط 

لقناة التي 

ب بالشلل 

الل جعل 

ف بطريقة 

 -لسمع

 

ن خطوة واح

ت أو أكثر ف

ي المخطط ف

 الدرس وعلى

ت الدرس بحيث

م منعه المعلّ 

ت أو نغمات

لى الطفل أن

ل خطوة من 

أكد من أن الق

يذ/ة المصاب

ع، أو من خال

  .ا

تدريب وتعرف

 visua وال

.ة بالمشاهدة

 .وقت نفسه

و أكثر إلتقان

ت أربع خطوا

طوة التالية في

 في إعطاء 

حديد خطوات

م ما وضعتعلّ 

ه أو اإليماءات

 كما يجب عل

عند إتقان كل

 التلميذ/ة والتأ

تلميذ حالة ال

بصوت مرتفع

أحرًفات تحمل 

في عملية التد

-lام البصر

 يقوم التلميذ/ة

لمهارة في الو

الثة دروس أو

م قد يتقن تعلّ 

تقدم إلى الخط

طريقة الشّيقة

ميذ/ة عند تحل

 التلميذ/ة قد ت

تعبيرات الوجه

 أو خاطئة. 

فالتقييم يتم ع

م عند ت التعلّ 

 المثال، في

جئة الكلمات ب

موعة بطاقات

سه المختلفة ف

وتعني استخد

 ta.  

ميًزا في حين 

ًظا باسم امتلفّ 

٥٥ 

قد يتطلب ثال

ني صعوبة ت

خطوة قبل الت

حافظ على الط

ى قدرات التل

إذا كان ا ما 

ت في شكل تع

ذ/ة صحيحة

لك بنفسه. ف

  النهائي. 

العتبار قنوات

 على سبيل

سمح له بتهج

من مجمهدفة 

لتلميذ/ة لحواس

VAKT)وت (

 actileللمس

متخدًما لوًنا م

 ًعا.

ًسا بإصبعه، م

  مرة.

م قصعوبة تعلّ 

 الذي ال يعان

ب اتقان كل خ

ن أجل أن يح

جب أن ُتراعى

م هو تحديد 

ي أية دالالت

ستجابة التلميذ

إلى ذل وّصال

 االجرائيف 

ألخذ بعين اال

ر في أدائه،

م شفويًّا ما يس

المستهالكلمة 

  

ى استخدام الت

 ( بأسلوب 

 kinesth وال

 

 المهارة مستخ

/ة المهارة مًع

ع المهارة لمًس

بقة أكثر من

لذي يعاني ص

يذ/ة المتفوق

ن من الواجب

بداعه منإهر 

  

تعليم فّعاًال يج

  ة.

   : التقييمعة

ض من التقييم

معلم أّال يعطي

ا إذا كانت اس

عليمه إياه متو

صول إلى الهد

لتقييم يجب األ

صور ال تؤثر

ن إجراء التقييم

حرف أر إلى 

س المتعددة 

ة علىستراتيجيّ 

تسمى أيًضا

-heticلحركة

س المتعددة

م بكتابة المعلّ 

م والتلميذلمعلّ 

التلميذ/ة بتتبع

 الخطوة الساب

ن التلميذ/ة ال

حين أن التلمي

حد. ولما كان

لمعلم أن يظه

عند التلميذ/ة.

لكي يكون الت

جة وسهلةتدرّ 

الخطوة الرابع 

ما كان الغرض

يجب على الم

إلشارة إلى ما

ام المعلم بتع

لتعليمي للوص

في أسلوب ال

عاني من قص

لدماغي يمكن

لتلميذ/ة يشير

 

ة الحواسراتيجيّ 

االسركز هذه 

رنالد التي تس

auditory والح

 

عناصر الحواس

يقوم ا −

ال يقرأ −

يقوم ا −

تكّرر  −

إن

ح

وا

الم

ع

ل 

مت

•

لم

في

لإل

قا

الت

وف

تع

الد

الت

  

رااست-٢ 

تر

فر

y

  

ع 



مهارة في 

 التلميذ/ة 

  

ق الحرف 

ة ستراتيجيّ 

ت، أقالم، 

  .ية

 باألشياء 

مع تسمية الم

 المعّلم. 

ي حين يقوم 

 .الوقت نفسه

رقة، مع نطق

  عّلم.

عده هذه االس

صور، مكعبات

  م.م المعلّ 

ألشياء الحسي

ى االستعانة 

 على ورقة، م

 دون مساعدة

ا فيزً ميّ تا مونً 

 الحرف في ا

اللوح على ور

المع  مساعدة

التلميذ/ة تساع

لتلميذ/ة ( ص

لتي لديه أمام

بين المهارة األ

 الحاجة إلى

ًال عن اللوح 

لوقت نفسه بد

 مستخدما لو

  . من مرة

عه، مع نطق

ت نقًال عن ا

ت نفسه بدون 

ن واقع حياة 

لموسة لدى ال

شياء الحسية ال

بط التلميذ/ة ب

م من دونل 

٥٦ 

الث مرات نقال

سميتها في الو

) على اللوح

لـ (ج ) أكثر 

 لمًسا بإصبع

.   

 ) ثالث مرات

الوقتيته في 

 وملموسة من

 

   التلميذ/ة.

اء حسية ومل

باألشي مستعيًنا

 مرة حتى يرب

مرة أمام المعلّ 

بة المهارة ثال

بة المهارة وتس

  ف ( ج ) 
حرف ( ج )

ا حرف ال معً 

رف الـ ( ج )

أكثر من مرة.

حرف الـ ( ج

لـ (ج ) وتسمي

ياء محسوسة

 سترجاعها.

 يالحسّ 

ى اللوح أمام 

 المهارة بأشيا

. 

بيق المهارة م

بقة أكثر من

طبيق المهارة

التلميذ/ة بكتا

 . الكتابة

لميذ/ة بكتابالت

: كتابة حرف
م/ة بكتابة حلّ 

  ة. 

م/ة والتلميذ/ة

يذ/ة بتتبع حر

طوة السابقة أ

يذ/ة بكتابة ح

   الكتابة.

يذ/ة بكتابة ال

 ي الحسّ 

مهارة بأشي ال

هارة وسرعة ا

ة الربط تيجيّ 

ض المهارة على

 المعلم بربط

.، مجسمات)

التلميذ/ة بتطب

الخطوة الساب 

 التلميذ/ة بتط

  .ية

يقوم ا −

أثناء 

يقوم ا −

 

مثال الدرس: 
يقوم المعلّ  -

بالمشاهدة

ميقرأ المعلّ  -

التلمي يقوم -

تكّرر الخط -

يقوم التلمي -

في أثناء ا

يقوم التلمي -

  

ة الربط راتيجيّ 

ي بذلك ربط

ى ترسيخ المه

 

عناصر استرات

عرض −

.يقوم −

دفاتر

يقوم ا −

 ُتكّرر −

يقوم  −

الحسي

-

-

-

-

-

-

استرا-٣ 

نعني

على

 

ع 



 كرسي).

األشياء و  

الستعانة 

بتطبيقات 

 جد).

لفرق بين 

وضيح والت

 .م

وار حيث 

/ة بشرح 

 التلميذ/ة ( ك

 .مم المعلّ 

ف الـ ( ك) 

حاجة إلى ا

 ارة.

وم التلميذ/ة ب

، خير، مسج

ح وٕايضاح ال

وت واضح وا

 .تح

ممساعدة المعلّ 

م تبادل األدو

يقوم التلميذم 

   التلميذ/ة.

ملموسة لدى 

لتي لديه أمام

ين قراءة حرف

 من دون الح

المها هذه وات

لمعّلم/ة. يقوم

ب، قلم، بحر،

ت تنوين الفتح

لتلميذ/ة بصو

وت تنوين الفت

مسبلفتح وذلك 

ن الدرس سيتم

ثمر التلميذ/ة 

ى اللوح أمام

شياء حسية وم

شياء الحسية ا

لميذ/ة بيط الت

م أمام المعلّ 

ا عن خطوادثً 

طواتها أمام ا

 تح 
وح (أسد، باب

يضاح صوت

تنوين أمام ال

 توضيح صو

على تنوين ال

ة االنتهاء من

ة بتمثيل دور

٥٧ 

رف ( ك) على

ف ( ك ) بأش

ا باألشمستعينً 

مرة حتى يربط

رف األلف أ

 .ة

لتلميذ/ة متحد

ا عن خطحدثً 

 م.المعلّ 

لى تنوين الفت
لفتح على اللو

نوين الفتح وٕاي

حتوي على ت

 .ح (َأن)

 ويطلب إليه

خرى تحتوي ع

 بأّنه في حالة

ويقوم المعّلم/ة

  ف ( ك )
. عرض حر١

ارة قراءة حرف

حرف الكاف م

ة أكثر من م

ولة قراءة حر

 .لوح

مهارة للتلميذ/ة

المهارة أمام ال

 المهارة متح

مساعدة ابلك 

ت تحتوي على
 على تنوين ال

كيفية قراءة تن

. 

لمات التي تح

ت تنوين الفتح

كلمات نفسها

راءة كلمات أخ

 قبل الدرس ب

ور المعّلم/ة و

: قراءة حرف
١) ف الـ ( ك

لم/ة بربط مها

يذ/ة بقراءة ح

خطوة السابقة

 

لميذ/ة بمحاو

 .لحسية

 م بالنموذج

مهارة على الل

م/ة بشرح الملّ 

م/ة بتطبيق الّ 

ميذ/ة بتطبيق

ى المهارة وذل

: قراءة كلمات
مات تحتوي 

لم بإيضاح ك

 .لفتح والنون

لم بقراءة الكل

/ة عن صوت

يذ/ة بقراءة الك

ى التلميذ/ة قرا

  األدوار

 مع التلميذ/ة

/ة بتمثيل دو

 م/ة.علّ 

مثال الدرس: 
قراءة حرف -

يقوم المعلم -

يقوم التلمي -

ر الخكرّ تُ   -

 ة.الحسيّ 

يقوم التلم  -

باألشياء ا

 

مة التعلّ راتيجيّ 

عرض الم - ١

ميقوم المعلّ  - ٢

ميقوم المعلّ  - ٣

يقوم التلمي - ٤

أخرى على

مثال الدرس: 
كلم عرض -

يقوم المعل -

التنوين وال

يقوم المعل -

ل تلميذ/كل

يقوم التلمي -

يطلب إلى -

 

ة تبادل راتيجيّ 

يتم االتفاق  - 

يقوم التلميذ/

علّ الدرس للم

-

-

-

-

-

استرا-٤ 

١

٢

٣

٤

  

-

-

-

-

-

استرا-٥ 

١ -
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 م.يطلب إلى التلميذ/ة التركيز على شرح المعلّ  - ٢

 .عليهبعض التدريبات  يجريم/ة بشرح الدرس أمام التلميذ/ة و يقوم المعلّ  - ٣

 .م/ة بسؤال التلميذ/ة عن األشياء التي لم يفهمهايقوم المعلّ   - ٤

يقوم التلميذ/ة بشرح ثم م/ة ويقوم المعّلم/ة بتمثيل دور التلميذ/ة يقوم التلميذ/ة بتمثيل دور المعلّ  - ٥

 الدرس للمعّلم/ة على اللوح. 

  يقوم المعّلم/ة بتصحيح األخطاء التي يقع فيها التلميذ/ة في أثناء شرحه الدرس. - ٦

  

  نة من خانة واحدة دون استالف لألعداد المكوّ من  مثال الدرس: الطرح 
االتفاق مع التلميذ/ة قبل الدرس بأنه في حالة االنتهاء من الدرس سيتم تبادل األدوار  يتمّ  -

يقوم التلميذ/ة ثم حيث يقوم التلميذ/ة بتمثيل دور المعّلم/ة ويقوم المعّلم/ة بتمثيل دور التلميذ/ة 

  بشرح الدرس للمعّلم/ة.

دون استالف لألعداد من م بشرح المقصود من الطرح وطريقة حل مسائل الطرح يقوم المعلّ  -

  .المكونة من خانة واحدة

  .٤).  ٤ – ٧) (  ٥ – ٩) (  ١- ٣عطى التلميذ/ة مجموعة من المسائل عن الطرح ( يُ  -

 .م بسؤال التلميذ/ة عن األشياء التي لم يفهمهايقوم المعلّ  -

يقوم التلميذ/ة بشرح الدرس من جديد  ؛م دور التلميذ/ةويأخذ المعلّ ، مالتلميذ/ة دور المعلّ  يأخذ -

 .م بتصحيح األخطاء التي يقع فيها التلميذ/ة مباشرةيقوم المعلّ ثم م للمعلّ 
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وأنواع
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 لثالث

كاء و

لفصل ال

الذك

ال

  

  



٦٠ 



ى التفكير 

 مشاعر 

بطة بقوة 

 والحكمة 

 .ة الذكاء

 األذكياء 

حانات لن 

ت الذكاء 

 بعد ذلك 

ر القدرات 

و "هاوارد 

. وعّرف 

 مجاالت 

ل القدرة على

مشاعر وفهم

 يجعلها مرتب

، والشخصية 

تعريف ماهية

 على تحديد

ن هذه االمتح

طيع امتحانات

ولكنهم برزوا 

  

ب للفرد غير

النفس المدعو

توًحا للزيادة).

، في شخاص

ل، كما يشمل

س وٕابداء المش

ألمور وربما

، اإلبداععن 

ستطيع أحد ت

ة بعدم القدرة

ن الذكاء وأن

ردية ال تستط

ستهم مثًال، و

، أم خارجها.

قدرات ومواهب

، عّدد عالم ا

كا الباب مفت

ي يمتلكها األش

لكها أفراد 

وحل المشاكل

  م. لتعلّ 

لى اإلحساس

 جميع هذه ا

ية مستقلة ع

لكن ال يس ،)

ن هذه األداة

ع متعددة من

والمواهب الفر

شلوا في دراس

عادت وقبلتهم،

شمل قيبحيث 

١٩٨٧ سنة 

 الذكاء (تارك

األخرى، التي

قدرة يملإنه  

٦١ 

والتخطيط، وح

ت، وسرعة ا

ء القدرة عل

لذكاء يشمل 

 كميزة سلوكي

)IQ الذكاء (

ويتهمون ذكاء

د وجود أنواكّ 

In 

ن القدرات و

وهوبين قد فش

جامعة التي ع

هوم الذكاء، بح

عقل" الصادر 

 أنواًعا من

الواحدة عن ا

Lingu  

مال الكلمات.

ى التحليل، و

م لغات، وتعلّ ها

بعض العلما

عند الناس لل

درس الذكاء 

ياس مستوى 

امتحانات الذ 

جدة اآلن تؤّك

  م جميًعا.

telligence

.  

اك أنواًعا من

يرين من المو

 سواء في الج

ى توسيع مفه

تابه "أطر الع

معة هارفارد،

ت المستقلة ا

uistic inte

لغوي واستعم

 الذهنية على

هألفكار وتنسيق

ًضا بحسب ب

لعام السائد ع

علم النفس يد

.  

 امتحانات قي

ممن يتهمون 

ظريات المتواج

 عبقريتك فيهم

Multiple e

ذكاء المتعّدد.

لماء، أن هنا

وحدث أن كثي

الت الحياة، 

إلى ض العلماء

طقية. وفي كت

ستاذ في جام

وعة من القدرا

 

 elligence

لى التعبير الل

  هم.

ف الذكاء:  

هو القدرة ء

وجمع األ، رد

 يتضمن أيض

  رين.

أن المفهوم ال

، إال أن عرة

ى قوة الذاكرة.

العديد من  ك

ك الكثيرون م

ل ذكاًء. النظ

ن من تحديد 

eء المتعّدد: 

د جاردنر والذ

ظ بعض العل

ية قياسها. و

كثير من مجا

 ما دعا بعض

ية أو المنطساب

نر"، وهو أس

ء بأنه مجموع

.  

 ع الذكاءات:

لذكاء اللغوي

هو القدرة على

كثر من غيره

تعريف-١ 

الذكا

المجر

كما 

اآلخر

مع أ

الذاكر

وحتى

هناك

هناك

واألقل

تتمكن

  

الذكا-٢ 

هوارد

الحظ

اديالع

في ك

وهذا 

الحس

جاردن

الذكا

كثيرة

  

أنواع-٣ 

ال-أ  

وه

أك



 يتضمن

ن الذكاء 

 واألماكن 

ا استغلوه 

 يستمتع 

ج مسألة 

رة حسابية 

مق، فهم 

 المسائل 

  رقام. 

معلومات 

  

 أمامهم، 

كلمة في 

وي  اآلخرين،

النوع من  هذا

كر األسماء و

مران. وربماال

قوم بحفظها.

 

طيع أن يعالج

 يملكون قدرة

األمور بعم ي

نجذبون إلى

حولهم إلى أرق

هنّية لفهم الم

ب المتاهات.

يلم يمررة وف

 أبيات وكم ك

 األشخاص

متفوقون في 

بيرة على تذك

 ويطّورونه با

ضية نجده يق

  

   Logical

جي للذكاء. 

، باستعمال 

ن العمليات 

إن الفرد يستط

شخاص الذين

  ة المنطق.

يون التفكير ف

عض. هم ين

كل ما ححّول 

 

  وتكييفها

لتي يبحر 

و الرّسام. 

لى صور ذه

وتعجبهم ألعاب

ظونها كصور

ة إلى عدد 

 

 أفكاره وفهم

مون الموالمتعلّ 

ديهم قدرة كب

وع من الذكاء

لمسائل الرياض

 .ت المتقاطعة

-mathem

األب النموذج

ير الصحيح،

 وغيرها من

ي عادة، إذ إ

ا. ثم إن األش

ها على قوةحلّ 

التعبير. يحّبو

ء بعضها ببع

التخطيط فيتح

  Spatial 

 في الفضاء 

ثل الطريقة ال

أو النّحات ها

هم بحاجة إل

ت والجداول و

دة التي يحفظ

القصيد نسمو 

 .  أو هناك

٦٢ 

 للتعبير عن

وا . وٕايقاعها

لد كما أن ص،

كون هذا النوع

حتى ال حفظ.

 حل الكلمات

int matical

 ذكاء. إنه "ا

ص من التفكي

ج والتعميم،

تعبير اللفظي

لغويًّا هما يفعل

تمد ح التي يع

 وال يحبون ا

عالقة األشياء

تعتمد على ا 

intelligen

 مرئية للعالم 

مث في العقل،

لتي استخدمه

من الذكاء ه

رائط واللوحات

خيلون القصيد

لذين قد يقسم

ت الكلمة هنا

ستخدام اللغة

مات وترتيبها

واية القصص

اء القوم، يملك

  اس. 

تميزة في الح

لقصص، أو

telligence

ًعا على أنه 

ّكن االشخاص

ستنتاج كاال

تحتاج إلى الت

ر عم أن يعبّ 

 حل المسائل 

ون النصوص

تقسيمات، وع

ياأللعاب الت

nceلفضائي)

ق تصورات 

كاني داخليًّا ف

و الطريقة الت

النوع م  هذا

 معالجة الخر

ذكاء، قد يتخ

س الرقميين ال

ي وكم تكررت

على اس لفرد

بين الكلمفرق 

 والكتابة ورو

  . رها

ّوهون، ورؤسا

لى عقول النا

 لديه قدرة مت

ءة، وحكاية ا

ي الرياضي 

 نقر به جميع

ن الذكاء يمك

ر المعروفة،

ذه القدرة ال ت

عقله من دون

عون معالجة 

 الذكاء يكرهو

صميمات، والت

ى التجارب وا

ي المكاني (ال

فرد على خلق

ر العالم المك

أو و البّحار،

متفّوقون في

يحتاجون إلى

 النوع من الذ

خيالهم، بعكس

 وكم في الثاني

يعني قدرة ال

إلحساس بالفر

حبون القراءة

لتواريخ وغيره

لخطباء المفّو

ي الوصول إل

هذا الشخص 

لكتابة، والقرا

لذكاء المنطقي

ما  هو أكثر

هذا النوع من

دوات التفكير

لمنطقية. وهذ

رياضية في ع

عالية، يستطيع

صحاب هذا 

هتمون بالتص

لرياضّية، وٕالى

لذكاء البصري

يعني قدرة الف

وتصّور هنيًّا،

الطّيار أو ها

لمتعّلمون الم

ي كما لجديدة،

صحاب هذا 

يربطونها بخي

لشطر األول و

وي

اإل

يح

وا

وا

في

ه

با

ال  -ب 

وه

وه

أد

الم

ري

ع

أص

يه

الر

ال-ج  

وي

ذه

به

وا

الج

أص

وي

الش

  



ما تظهر 

عبير عن 

و شخص 

هم. دجسا

لحركة ى ا

لى الرغم 

الل الذي 

ى األرقام 

كم ثًال. تماًما

والتع ألعمال،

قدم البارع هو

 وأحاسيس أج

إلىميول  هم

  غيًرا.

 الدماغ. وعل

تملك االستقال

ن مغّناة. حّتى

 

Bod  

القدرة على 

شك يملكها 

 يظهر عند 

 المتفوقين مثال

م ببعض األ

العب كرة القد

  خالفين.

خالل حركات

ولديهواليدوية 

 يظهر عند 

فراغ. وكان 

زال طفًال صغ

ق محددة في

ًال، إّال أّنها ت

ت إلى ألحان

اذبية زون بج

  

dily – kine

احركي. إّنه 

 مهارة ال ش

لكن منها ما 

ي كرة القدم 

والقيا كالت،

اإلقرار بأّن ال

ض العلماء المخ

معرفتهم من خ

غال الفنية وا

Mu  

الذي وهو ه،

وجدها من ف

ن، وهو ال يزا

 ترتبط بمناطق

 الحسابية مثال

وص والعبارات

Int  

  رين. 

ص الذين يتمّيز

 ن هذه القدرة.

٦٣ 

i esthetic

الجسدي والح

 بديع. وهو

.  

ه القدرات. ول

رين، كالعبي

  .هن يتعّلمو 

لحل المشك د

 يدعونا إلى ا

عارضه بعض

 ويطّورون مع

األشغ يين ف

inte sical

 والتفاعل معه

   ال.

 ولكنه ال يو

يؤّلف األلحان

رة الموسيقية ت

شبه بالمهارة 

  ني. 

حويل النصو

terperson

صل مع اآلخري

ة، واألشخاص

يين، يمتلكون

ntelligenc

ر" بالذكاء ا

ركاته بشكل

رضو األزياء

 يزيد من هذه

أن يبدأ بالتمر

حساب قبل أن

دستعمال الجس

 من الذكاء، 

رة. وهو ما يع

كاء، يتعّلمون

ن، أو متميزي

elligenceي 

اس باإليقاع 

 الموسيقى أم 

 الموسيقية، 

 الموسيقى وي

ء، فإّن المهار

شتبدو بعيدة ال

الذكاء اإلنسان

هم يقومون بتح

 

nal intellig

 على التواص

بشعبية واسعة

ة)، من القيادي

ceي الحركي 

هاورد غاردنر

ط الجسم وحر

لراقصون وعار

لمتواصل قد 

، حتى قبل أ

ألفراد في الح

لفرد على اس

  سيس.

 المهارة كنوع

لراقصة الماهر

النوع من الذك

رياضييننون 

  ء.

الموسيقي عي

سيقى واإلحسا

موا  سواء تعلّ 

القدرة يطور

 قد بدأ يعزف

ي أنواع الذكاء

رة الموسيقية ت

ن عمنفصًال 

ص قد نجده

   إلى نشيد. 

genceاعي 

ي يملكها الفرد

من يحظون ب

ة الكارازماتية

لذكاء الحسي

ا يسميه " ه

لّتحكم بنشاط

لرياضيون والر

ّن التمرين ال ٕ
عض األفراد،

راعة بعض األ

يعني قدرة ال

حاساألو  فكارأل

القرار بهذه ا

كي، كذلك الر

صحاب هذا ا

غالًبا ما يكونو

لمس األشياء

لذكاء اإليقاعي

هو حب الموس

لموسيقيين"، 

والمران قد ي

موزار" مثًال، 

كما في باقي

ن أّن المهارة

جعلها جزًءا م

هؤالء األشخاص

رّبما يحّولونها 

لذكاء االجتما

هو القدرة التي

لسياسيون مم

خاصة (الصفة

ال-د  

ما

الت

الر

وٕا

بع

بر

وي

األ

وا

ذك

أص

غ

ول

ال-ه  

ه

"ا

و 

"م

وك

من

يج

ه

رّب

ال-و  

ه

وا

خ



وما الذي 

لشخصية 

لعالقات، 

  

ر مّما لو 

  

عّبر عنه 

 شخصية 

ر أنفسهم 

عتقداتهم، 

 هم. 

بما يقّرره 

أكبر في 

 النباتية 

ا ضون وقتً 

هم اآلخرين، و

علق بذكاء ال

على تنمية ال

  الجتماعي. 

ث يبدع أكثر

ربط 

عن 

ده. 

 ء والمفكرين.

ارج، اّال إذا ع

تي بدت لنا 

ن إلى تطوير

 و تكوين مع

ي أكثر بذواته

فسه واألخذ ب

لديهم مهارة أ

ائنات الحية

 به وهم يقض

لقدرة على فه

 في ما يتعل

 والمقدرة ع

في التحليل اال

مجموعة حيث

القات التي تر

لة الواحدة ع

 وماهية وجود

 يمّيز األنبياء

كونه من الخا

 الشخصية الت

ت ، ويسعون

و معلوماتهم 

ى الوحدة ووعي

ي تشجيع نفس

نات داخل 

الم الطبيعة 

من الذكاء، 

ول ا عميًقا ،

ترويض للكا

ون ما ُكّلفوا 

 الناس هو ال

 معهم". أّما

 هي القيادة،

، والمهارة فت

ل في وسط م

 

 ويدرك العال

ة أو منفصل

عية مشاعره، 

الذي ، وهوة

ص الذين يملك

 فنرى تفجُّر 

م عالي بالذات

ر معارفهم و

إلىث يميلون 

اته بذاته، أي

نباتات وحيوا

ألخرى في عا

 بهذا النوع م

 تقديًرا وفهًما

والت  االعتناء

ة. فقد يمارسو

٦٤ 

 المتبادلة بين

كيف نتعاون

 مواصفات: 

النزاعات ى حلّ 

 يحبون العمل

Intrapers 

ي يعيش فيه،

 بدت بعيدة

تعّمق في نوع

ة قوة الشخصيّ 

 في األشخاص

مثًال والّرسم، 

طموح واهتمام

حاولون تطوير

، حيثأفكارهم

على تحفيز ذ

 منفرد.

 الحية من ن

 للمظاهر األ

ين يتمتعون 

يظهرون لها

ون موهبة 

راسة والمتعة

في العالقات 

 عملهم، وك

 حّدد أربع 

، والقدرة على

ة، فهو مّمن 

inte sonal

 والعالم الذي

ة به، مهما

ه يعني أن يت

وٕالى قلّنفس، 

ع من الذكاء 

ة، كالكتابة م

هم حدس وطي

خرين، إذ يح

حاسيسهم و أ

ع تي بالقدرة

ًرا والتميز المن

يز الكائنات

ى الحساسية

والتالمذة الذي

وي الطبيعة، 

وقد يمتلكو 

العمل أو الدر

  

 "إن الذكاء ف

ف يمارسون

، فقدوتميزها

ى األصدقاء،

حب الجماعة

 elligence

نسان نفسهإل

واهر المحيطة

ي المرء لنفسه

د إلى تقدير ا

برز هذا النوع

سبة وملموسة

ديذكاء، من ل

 ما عن اآلخ

ل ذاتي في أح

ب الذكاء الذات

الستقاللية كثيًر

  

فرد على تميي

إلى إضافة ها،

و .صخور وال

ت الحية في

ئنات الحية،

بين ا الجمع 

  . اٍن يحبونه

قول جاردنر:

حّركهم، وكيف

الجتماعية وت

ظة علىلمحاف

هو شخص يح

  ان بمفرده.

لذكاء الذاتي 

هو أن يعي اإل

مور والظواأل

ألخرى. ووعي

هو وعي يقود

كثيًرا ما ال يب

ي صَيغ مناس

  ركدة أّوًال. 

بهذا الذتمّتع 

ستقلين نوًعا

يفّكرون بشكل

حبصاتمّتع 

ثقة. يحب اال

لذكاء البيئي 

قدرة الفر عني

يئته وتصنيفه

ثل السحب و

غريهم الكائنات

الكائ صنيف

  لحيوانية.

مكنهم أيًضا 

جميًال في مكان

يق

يح

اال

وا

ه

كا

ال-ز  

ه

األ

األ

وه

وك

في

را

يت

مس

وي

يت

بث

ال-ح  

يع

بي

مث

تغ

تص

وا

يم

ج



  ورد فيه.

القصص 

أكثر )  -

 بينا و 

لوصول 

  .و القاموس

 أو مناقشة ما 

از المنطقية، ا

 حليلها.

 . ر

-بعالقة ( أقل 

 المسافة بينها

 ل.

، كما يمكنه ال

  . أللوان

  ع بها يتمتّ 

خدام المعجم و

بالتحدث عنه أ

  .لغته

  بسهولة.

. 

شطرنج، األلغا

فها، وزنها، تح

لمات أو صـور

بينها ب في ما 

 صر).

عن األرض و

رسوم واألشكال

ن التي يزورها

 األشكال و األ

  

 ءات:

الصفات التي 

  . ث

 ت مثًال).

 الجديدة باستخ

و كتاب قرأه ب

 لغات ) غير ل

. 

سابية في عقله 

مدرسة والبيت.

 حسابية .

إلى تفكير كالش

ألشياء، تصنيف

المجردة بال كل

حوله و الربط

أقص -( أطول 

جوم و ُبْعدها ع

فيها الر ي تكثر

اهدها واألماكن

 قة.

 خالل ترتيب

  . من خياله 
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وع من الذكاء

أهم ا

ستماع للحديث

. 

( يكتب مذكرات

عنى المفردات 

ض محاضرة أو

  . عة

م لغة ( لبة تعلّ 

شياء من حوله

الحسا لعمليات

لتجارب في الم

طة العلمية والح

تحتاج إ  التي

 . المية

ة إلى قياس األ

ا  في المفاهيم

ف األشياء من ح

أصغر ) أو (

لكواكب و النج

   . للغات

والمجالت التي

 

يشا وجوه التي

 .سهولة

  .األلوان

 بسرعة و بدقة

ت مختلفة من

 ع مع إضافات

صاحب كل نو

يميل إلى االس

يحب التحدث

يحب الكتابة (

يبحث عن مع

عرض يستطيع 

يحب المطالع 

ال يجد صعوب

يحب عد األش

يمكنه إجراء ال

يحب إجراء ال

األنشط يحب 

يحب األلعاب

الحسابية الكال

بالحاجة يشعر

يمكنه التفكير

تصنيف يحب

أ -أو ( أكبر 

يهتم بحجم ال 

  . حركتها

يحب قواعد ال

يحب الكتب و

يحب الرسم. 

يتذكر جيًدا الو

ألي مكان بس

ا تلفت انتباهه

ُيَميِّز األشكال

ُيْنِشئ تشكيالت

يصف الواقع 

ي يتمّتع بها ص

  رياضي

  مكاني

الّصفات التي

  نوع الذكاء

  ء اللغوي

ء المنطقي/الري

ء البصري/ الم

أهم ا-٤ 

ن

الذكاء - ١

الذكاء - ٢

الذكاء - ٣



٦٦ 

  ع بهاأهم الصفات التي يتمتّ   نوع الذكاء

  . يحب الخروج من المنزل إلى الطبيعة   الذكاء الحسي/حركي - ٤

 يمارس الرياضة.  

  . م الحركات الرياضية بسهولةيتعلّ  

 . كالمكعبات والبناء والليجو يستمتع بألعاب الفك والتركيب  

 يقوم بها (يقّلد). يؤدي أداء أفضل ألي مهمة بعد رؤية شخص ما ما غالًبا 

 ومشاعره. يستخدم تعبيرات وجهه وجسده كثيًرا عند التعبير عن أفكاره 

 يحب التنقل والحركة.  

  م.يحتاج للمس األشياء ليتعلّ  

  . يتقن العزف على آلة موسيقية   الذكاء اإليقاعي/الموسيقي- ٥

  .يحفظ كلمات لكثير من األغنيات أو األناشيد  

  . صوت جميلبيتمّتع   

  . مستمع جيد لأللحان  

  . يكتشف اإليقاع و يقّلده 

  . نجومية ه صفات قياديةديل   الذكاء االجتماعي - ٦

 . ه أصدقاء ُكُثر و متنوعون و ُيَكوِّن صداقات بسرعةديل  

 ال يحب البقاء منفرًدا . 

  . ُيَعلِّم غيره ما يعرفه أو ما يتعّلمه  

 لنوادي والتجمعات أو أي مجموعات منظمة .إلى ايحب االنتماء  

  . مشكالت غيره تعاوني يساعد على حلّ   

  .إنجازه ضمن الجماعة أفضل من إنجازه بمفرده  

  . يهتم بمشاعر اآلخرين 

  . ه هدف محدد يسعى إلى تحقيقهديل   الذكاء الذاتي - ٧

  . مستقل في تفكيره  

  . يعرف نقاط ضعفه و قوته  

  . إرادته قوية  

  . له آراء و اهتمامات تمّيزه من غيره  

  . ا أو يتحدث قليالً يسمع كثيرً   

  . نفسه) –المجتمع  -الطبيعة  -يتأمل الوجود ( الكون   

 . قادر على اتخاذ قرارات واختيارات مبنية على المعرفة بذاته 

 يعتمد على حوافزه الداخلية أكثر بكثير مما يعتمد على ثناء أو مكافأة خارجية.  



 وأحالمه.

 

حمل 

 -راق 

تي أشار 

ألنواع ما 

لمان "أن 

إحساسك 

ّل قدرتك 

 وفاعليتنا 

لعواطف، 

ز أنفسنا، 

صة مثل 

عدها في 

يسه الداخلية و

 . رها ونمّوها

يح - يطعمها 

األورا –لبذور 

كاء، غير الت

 ومن هذه األ

 .  

ب دانيل جول

ت، وتأجيل إ

 األلم من شل

سين قدرتنا 

من ضبط الع

.  

 وذلك لتحفيز

م الفرد الخاص

سوف يسهم بع

  ع بها يتمتّ 

كز على أحاسي

  .دها

تصنيفها وتكاثر

 الحيوانات ( ي

ال -القواقع - 

.   

خرى من الذك

من الذكاء. و

naturalist(

، وهو بحسب 

م بالنزواتحكّ 

ع األسى أو 

ن أجل تحس

ت. فهو يتضم

.تّبعةالمسلوك 

ور اآلخرين،

صر بتنمية قيم

ها أوًال، ثم س

الصفات التي 

ّكفسه جيًدا وير 

. 

  . يًدا

قوانينها وقواعد

 التعرف إلى تص

يسقيها ) و - 

 الهياكل -ور 

) حيوان –ت 

جود أنواع أخ

  ي سجّلها. 

نواع أخرى م

t intelligen

“emotion 

حباطات والتح

لنفسية، ومنع

  األمل".

 وتوظيفها من

ذه االنفعاالت

ير أنماط الس

شخصي وشعو

 

وحي ويختص

فسه ومعرفته
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أهم ا

قدراته، يفهم نفس

 بنفسه. 

. الفردية شطة

 و يستثمره جي

ظواهر وفاًقا لق

طبيعة و يحب 

ات ( يزرعها 

 ها).

نِّف ( الصخور

  . ألحياء)

 األحياء ( نبات

توًحا على وج

ن مدخًال كالتي

اد وتسمية أن

nce البيئي (

al intellige

 لمواجهة اإلح

ظيم حالتك ال

والشعور با ف

ط انفعاالتنا 

ردة فعل لهذ

. وكذلك تغيي

ى شعورنا الش

  ع اآلخرين. 

و الذكاء الرو

ة على فهم نف

لديه ثقة في قد

يحب االنفراد 

يستمتع باألنش 

يحترم الزمن  

يتعامل مع الظ

يخرج إلى الط

يعتني بالنباتا 

بعضها ويرعاه

يجمع و ُيَصن 

يطالع كتب األ

يجمع صور  

ي الباب مفت

 نحو عشرين

يجاإره، على 

كاء الطبيعي

ence ”طفي

ك باستمرار ل

قدرة على تنظ

 على التعاطف

 على ضبط

 المناسب، كر

 الحاجة إليها

ى التعرف إلى

ي عالقتنا مع

لذكاءات وهو

رد أكثر قدرة

 لذكاء

 جاردن" تبقي

قال إّن هناك

 آخرون غيره

ى القائمة كالذ

ا الذكاء العاط

 حّض نفسك

رضائها، والق

ن تكون قادًرا 

 هو المقدرة

اتخاذ القرار 

المناسبة عند

هو القدرة على

شكـل سلـيم في

ع آخر من ال

فرة فيصبح ال

  

  نوع الذكاء

  ء البيئي

ع أخرى من ال

ظرية "هاورد

وهو نفسه ق .

ك فقد عمل 

ف مؤخرًّا إلى

أضيف أيًضا

ن قادًرا على

ع النفس وٕار

 التفكير، وأن

كاء العاطفي

خصية على ا

اد العواطف ا

ء العاطفي ه

رة عاطفتنا بش

 وأضيف نوع

دق و األمانة

 ار مجتمعه.

ن

الذكاء - ٨

أنواع-٥ 

إن نظ

إليها.

ولذلك

أضيف

وقد أ

تكون

بإشبا

على

فالذكا

الشخ

وٕايجا

الذكا

وإلدار

كما 

الصد

ازدها



ع بالشكل 

ء النفس، 

تفّوق هو 

  ر. 

 يعيرونها 

 امتالكه 

في مجاٍل 

وموسيقيًّا 

م من متعلّ 

 المناهج 

عرفية أو 

ت، وهي تتوزع

  

ألهل وعلماء

كرة القدم المت

ة أمام جمهور

ّن الناس ال 

 مستقًال عن

عدم تفوقهم في

رياضيًّا مثًال و

ت العقلية للم

قي أن ترّكز

لمجاالت المع

 من الذكاءات

صا المرّبين واأل

كاء. فالعب ك

طيع إلقاء كلمة

م من ذلك أن

 منها، يكون

في مجال، وع

  ار نفسه.

حد، فيكون ر

ن تُقيَّم القدرات

ن غير المنطق

من أهمّية الم

ؤول عن نوع 

س، وخصوًص

نوع من الذكك

لم يكن يستط

ياسها. واألهم

شخص لواحد

ض طّالبهم ف

لّلغات بالمقدا

 نوع ذكاء واح

خطأ علميًّا أن

نن الخطأ وم

وأن تقّلل م ة
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 الدماغ مسؤو

 يجعل الناس

كن مصّنفة ك

لحساب، أو ل

حان الذكاء قي

، فامتالك ش

ون تفّوق بعض

ال يتفّوق في ال

لك أكثر من 

 أّنه من الخ

 كما أّنه من

ليمّية/التعّلمية

 كل قسم من

 ي:

 ء

مة. وهو أن 

والقدرات لم تك

 متفوًقا في ال

يستطيع امتح

 أنواع الذكاء،

ارس يالحظو

 الحساب، وال

 الفرد قد يمتل

ح لناء توضّ 

؛فقط رياضية

التعلمجاالت 

 غاردنر" فإّن

ي الّرسم اآلتي

جديدة للذكاء

اء فائق القيم

ن المواهب وا

ّى لو لم يكن
 الذكاء، ال ي

" بين غاردنر

مون في المد

  تلميذ/ة في

وهي أّن هّمة

   

الحديثة للذكا

لّلغوية أو الري

على هذه الم

  .ى

أشار "هاورد 

 يظهر لنا في

ة الّنظرية الج

ل بتنوع الذكا

ين ألنواع من

ص ذكي، حّتى

 األنواع من

  اًما. 

صل "هاورد غ

 آخر. والمعّلم

. مثال يتفّوق 

مالحظة مه 

لوقت نفسه. 

هذه النظرية ا

ث المهارات ال

واد التربوية ع

راتية األخرى

كما أ

الذي

  

أهمّية-٦ 

القول

مقّدري

شخص

وهذه

اهتما

ويفص

لنوع 

آخر.

وثمة

في ال

إّن ه

حيث

والموا

المهار



حيث هذه 

م حة للتعلّ 

  أن تهتم

سب ة بح

بية نذكر 

االستفادة 

ن المتعّلم 

   .مالتعلّ ة 

ومن  مية،

التي  رائق

 ،خارجه

 جميعي 

 

خالل من 

ى أساس 

بشكٍل  ّلم

مكن من 

 عدد من 

 مناقشته 

تحت  هم

دراسي من ح

لوسيلة المتاح

يجبمدرسية 

مادة التدريسية

ربوية اإليجاب

ض أن تكون ا

 تقديمها يمكِّن

عملّيةوتثبيت 

  .فة

لعملية التعليم

لتالمذة والطرا

خل الفصل وخ

وفي التالمذة، 

  بينهم. ي ما

من مين،لمتعلّ 

مل معهم على

التعّلكن من 

 تالمذته ليتم

ل أكبر و يط

لم. بعدها تتم

ئهوكتابة أسما

ل الفصل الد

ت الفرصة وال

ج والمواد المد

 وتكييف الما

ن النتائج التر

هدف، عوض

تنويع وسائل 

 االستيعاب و

ميول المختلفة

األساسي لل ر

ًعا لذكاءات ال

 التدريس داخ

 جميعها مع 

في وق الفردية

ءات جميع ا

عن التعام ف

 يمتلكها ليتمك

التي يمتلكها 

داخل حتى ي

 بمرافقة المعّلم

ها للتالمذة و

 وجودها داخل

ماتن والمتعلّ 

، فإّن المناهج

تربوي نفسه،

 مجموعة من

م المسته التعلّ 

ا، حيث إن ت

فة، ما يسّهل

ي القدرات والم

/ة هو المحور

تبًع ب التقويم،

من طرائق  

امها وتطبيقه

نظًرا للفرو ية،

الءم مع ذكاء

والكف وة فيها،

كاءات التي 

 ع الذكاءات

 وتنويع المد

مذة القارئين 

....) وشرحه
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ت المحتمل 

مين كل المتعلّ 

ًء على هذا،

خل للهدف الت

ة، ما يحّقق

لمختلفة من 

   .رياضية

 للمادة نفسها

بكيفيات مختلف

مات ذويلمتعلّ 

أن التلميذ/ها 

شطة وأساليب

طبيق العديد

يمكن استخدا

ميةليمية/ التعلّ 

يتال ويرها بما

ي يظهرون قو

  .فيها ضعًفا

أو أنواع الذك

م إلى أنواععلّ 

كييف المنهج

جراؤه مع التالم

الذكاء (.. ع

من االختالفات

ا، أن َيلقى 

لمدرسة. وبنا

وتنويع المداخ

 لدى التالمذة

ي الذكاءات ال

 اللغوية أو الر

ملتعلّ وتقوية ا

وى نفسه و بك

مين والم المتعلّ 

مفادهدة فكرة 

المنهج واألنش

ح المجال لتط

ي مثلى، حدة

المواقف التعل

المناهج تطو

أو التي ونها،

 يظهرون ض

 

م إلى نوع ألّ 

 يتعرف المع

ولتك ،تنميتها

ذي يمكن إج

أنواع وع من

 الذكاءات وم

م جدًّمن المه

ذات داخل ال

ت المدرسية و

رات المتوافرة 

مين ذويمتعلّ 

لى المهارات 

رص لتعزيز و

مل مع المحتو

إلنصاف بين 

المتعدد اءات

ا ويع محتوى

وهي تفتح ها،

وجد طريقة وا

موقف من  ل

ب واضعي 

يمتلكو ت التي

 يمتلكونها أو

 كاء أملك؟ 

يتعّرف المتعلّ 

مهم أيًضا أن

عدتهم على ت

ا االختبار الذ

صور لكل نو

  ة. 

الًقا من تعّدد

ءات، فإنه م

ّو وتحقيق الذ

ع المحتويات

ءات والمهارا

 : 

تمكين الم - ١

متوقفة عل

إعطاء فر - ٢

من التعام

تحقيق اإل - ٣

ى نظرية الذكا

تطبيقاتها تطو

م بهلون التعلّ 

د بأنه ال توج

وفي كل ات،

 ثم من واجب

طبة الذكاءات

ءات التي ال 

 نوع من الذك

 المهم أن ي

ضل ومن المه

ظيفها ومساع

  مين.تعلّ 

رح عليكم هذا

مكن تعليق ص

صور المناسبة

انطال

الذكا

والنمّو

تنويعب

الذكا

منها 

١

٢

٣

  

تتبنى

أهم ت

يفضل

وتؤكد

األوقا

ومن

مخاط

الذكا

  

أّي -أ

من

أفض

توظ

المت

نقتر

ويم

الص



ألصدقاء 

  ويدوية.

  حي.

  نشطة.

   مصيرية.

  

منتجع مع ا

يقات عملية و

 

  ل ذكاء.

  

 ل .

مل أو في الح

   األهداف.

شاركة في األن

ير في أسئلة 

 عليها. اأحدً  

  ف.

قضيها في م

  

يحية أو تطبي

 ع الذكاء 

  تمتلكه.

ب النتيجة لكل

  طريقة دورية.

ك لوقت طويل

.  

شارته في العم

ضافًرا لتحقيق 

.(  

جتماعي والمش

للتأمل والتفكي

عُ لِ فقط وال أطْ 

  ول.

ونقاط الضعف

ل على أن أق

  

 ا.ا منطقيًّ سيرً 

ن رسوم توضي

٧٠ 

تحديد نوع

لذكاء الذي تم

ها ثم احتسب

على األقل بط

ن دون حراك

  خارج.

ف أكثر عنها

  زن الحركة.

صيحة واستش

ب عمًال متض

خرون كذلك)

ب العمل االج

ل ،شكل دوري

ياتي لنفسي ف

ن أريد الوصول

القوة وصا نقاط 

مكان منعزل

 م في رأسي.

ي تتطلب تفس

دونمن معّقد 

اختبار لت

 تحديد نوع ال

بجانبه× ) ( 

 

ضي واحد ع

من  إلي البقاء

وقاتي في الخ

شياء كي أعرف

ي بأنني متواز

اس ألخذ النص

ية التي تتطّلب

  على األقّل.

و يعتبرني اآلخ

مجموعة وأحب

بش وحيًدا، قت

خصية وبهواي

 جيًدا إلى أين

سي وخصوًص

 وحيًدا في م

 ضي:

حتسب األرقام

ية الفكرية التي

هوم رياضي م

ساعدك على 

 ضع عالمة 

 ي الحركي:

ك في نوع ريا

ثيًرا إن ُطِلَب

ضاء معظم أ

ة للمس األش

 أصف نفسي

 ماعي:

ص يقصده النا

أللعاب الفريقي

ثة  أصدقاء ع

سي قائًدا (أو

م في وسط م

 لي:

وقال عًضا من

معلوماتي الشخ

افي وأعرف 

كثير عن نفس

ضاء العطل

.  

طقي / الرياض

 بسهولة أن أح

لعاب المنطقي

 استيعاب مفه

الحتماالت تس

توافق عليها ض

الذكاء الحسي 

  ) أنا أشارك

  ) أعاني كث

  ) أفّضل قض

  ) أنا بحاجة

  ) يمكن أن

الذكاء االجتم 

  ) أنا شخص

  ) أفضِّل األ

  ) لدّي ثالثة

تبر نفس  ) أع

  ) أنا أنسجم

الذكاء الداخل 

بع أمضي    )

أحتفظ بم    )

أحدد أهد    )

أعرف الك    )

ل قضأفضِّ     )

واألقارب.

الذكاء المنطق 

  ) أستطيع ب

  ) أحب األل

  ) أستطيع ا

إن هذه اال

إن كنت تو

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)



  

  رس.

  ي سمعتها.

ليس كصور.

ت والعلوم للدر

 األقوال التي

  نة.

 

ت كأصوات ول

من الرياضيات

لتي قرأتها أو

ي صور معين

  ين.

  ت.

  ن الصور.

  

  ت رياضية.

  لوم.

  الًبا.

  سّجل.

  قلب.

ظ المعلومات

  ها.

ربية) أسهل م

 من الكتب ال

ل إذ تترأى لي

تدهش اآلخري

   مألوف.

 في الرياضيات

ب الخالية من

 ر واألسماك.

  .ّضرر
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معادالتنة أو 

حديثة في العل

إلي الغناء غا

مذياع أو المس

ن عن ظهر ق

ت مرتفع فأحفظ

  ي.

 قبل التلفُّظ به

  لحزازير.

جتماع (أو التر

لناس بالكثير

 بطريقة أفضل

ي تمتناسقة الت

ي مكان غير

عمال الجبر 

لى قراءة الكتب

  الحيوانات.

وانات والطيور

سبِّب لّي الّض

  ر خاص. 

..  

ى أنماط معين

والتطورات الح

 عي:

طلب الناس إ

سيقى عبر الم

  يقية.

أو دندنة لحن

لدرس بصوت

 ي:

جدًّا بالنسبة لي

ت في رأسي 

قاطعة وفي ا

يخ وعلم االج

حادثاتي مع ال

 

تطيع التذكر ب

ر األلوان الم

ي بسهولة في

ة أسهل من أع

 المصورة عل

زراعة وتربية ا

   البيئة.

نباتات والحيو

وما يس يفيدني 

لبيئة في دفتر

 الذكاءات...

ا علىقلي دائمً 

ا باألبحاث ورً 

سيقي/ اإليقاع

ل ويطوت جمي

ا إلى الموسثيرً 

على آلة موسي

 إعادة عزف 

رس، أفّضل ال

وي/ الخطابي

كتب مهمة ج

 سماع الكلمات

 الكلمات المتق

ن اللغة والتاري

 في خالل مح

ري/ المكاني:

فل عينّي أست

(ة) في اختيار

 أن أجد طريقي

عمال الهندسة

راءة القصص

 ي:

 الطبيعة والزر

لمدافعين عن

ن النومات ع

جيًدا ما الذي 

لومات عن ال

ك الذكاء أو 

  ) يفتش عق

  ) أهتم كثيرً 

الذكاء الموس 

  ) لدي صو

  ) أستمع كث

  ) أعزف ع

  ) أستطيع إ

  ) حين أدرس

الذكاء الشفو 

  ) اعتبر الك

  ) استطيع س

  ) أبرع في 

  ) أعتبر أن

  ) أستشهد ف

الذكاء النظري 

  ) عندما أقف

  ) أنا بارع (

  ) أستطيع أ

  ) أعتبر أع

  ) أفّضل قر

الذكاء البيئي 

  ) أنا أحب 

  ) أنا من ال

  ) لدي معلو

عرف جأ  ) 

  ) أدّون معل

جة: أنا امتلك

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

النتيج
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  الذكاءات وطرائق التعليم

  بدمج الذكاءات في خالل شرح الّدرس.  ،اإلمكانكما سبق وذكرنا فمن الضروري أن يقوم المعلم، قدر 

  ة، فيضع أنشطة على أساسها.فالمعّلم الناجح هو من يتعّرف إلى ذكاءات تالمذته ومداخلهم التعليميّ 

  وهنا نموذج لدرس ُوضعت أنشطته وأهدافه على أساس نظرية الذكاءات المتعددة:

 

  قراءة/كتابة  :المادة

  الشجرة  :عنوان الدرس

  األنشطة: 

  الذكاء اإليقاعي/ الموسيقي:  -١

  نشيد عن الشجرة، إيجاد كلمات على وزن شجرة / ثمرة... أزهار/ أنهار...

  الذكاء االجتماعي: -٢

م عمل مشروع جماعي: جمع معلومات وٕانتاج مجلة تحوي مواضيع مختلفة عن األشجار وُيقسَّ 

، مجموعة للتحرير، مجموعة لتركيب مجموعة تجمع المعلومات إلى مجموعات عمل: التالمذة

  الصور، مجموعة للكتابة، مجموعة للتنسيق.

  الذكاء الذاتي: -٣

الطبيعة  تعتبريمكن أن نسأل التلميذ/ة كيف يكون شعورك لو أنك شجرة مهّددة بالقطع؟ لماذا 

  مهمة بالنسبة إليك؟ ما مواصفات الشجرة التي ستختار غرسها؟

  الذكاء الحسي الحركي:  -٤

 ق إنبات النبتة.يمثيل مسرحية من طر ت

  الذكاء البصري المكاني: -٥

شريط فيديو عن أنواع األشجار، رسم أنواع مختلفة من النباتات التي عرضت في صور الدرس، 

  مناقشة صور الدرس: ماذا ترى في الصورة؟ ما هذا المكان؟ 

  الذكاء اللغوي:  -٦

  من أسماء األشجار. عددفي الصف، كتابة مقالة عن أهمية النباتات، تجميع أكبر  نقاش



٧٣ 

  الذكاء المنطقي/الرياضي: -٧

، المقارنة بين نوعين من األشجار (شجرة األرز/ حتياجات النبتة للنموّ اتعداد أجزاء النبتة، تعداد 

  شجرة التفاح)، من هو أفضل شخص يمكنه غرس نبتة؟

  الذكاء البيئي: -٨

رحلة إلى مشتل، زيارة حديقة المدرسة، ما هو المكان المناسب في رأيك لغرس شجرة؟ ما التربة 

/ صحراء/ المناسبة لغرس نبتة؟ رّتب الكلمات اآلتية لغرس شجرة بحسب األفضلية: جبل/ وادٍ 

  غابات/ حديقة منزل.

الطرائق التي يمكنهم ب هم، يمكن تحسيسالتالمذة بعد التعرف إلى أنواع الذكاءات التي يمتلكها

استخدامها في أثناء الدرس والتي قد تساعدهم على ترسيخ المعلومات كلٌّ بحسب أنواع الذكاءات 

  التي يمتلكها. 

  الذكاء اللغوي: -١

 تلخيص الّدرس.  •

 تلخيص ما علينا حفظه. •

 القراءة للحفظ. •

 استخراج األفكار الرئيسة من خالل تسطيرها أو تحويقها.  •

  الكلمات المفاتيح. كتابة •

  الذكاء المنطقي الرياضي: -٢

 .تنظيم األفكار •

 هيكلية الدرس. تبيان •

 شرح المفاهيم من خالل تبيان أوجه التشابه واالختالف. •

 إعطاء أمثلة محسوسة ومنطقية عن المفاهيم.  •

  الذكاء البصري المكاني: -٣

 التصنيف من خالل األلوان أو األشكال الهندسية. •

 لحفظ األفكار الرئيسة. surligneurطير استخدام التس •

 تخيل صور للمادة. •

 رسم محتوى الدرس من خالل تخطيط معين لتسهيل الفهم. •

 خالل الشرح مع ترميزها باأللوان. في تدوين مالحظات •



٧٤ 

  الذكاء الحسي الحركي:  -٤

 تمثيل المسائل الرياضية.  •

 المشي في خالل الدرس. •

 لعب أدوار. •

 بالدرس.االسترخاء قبل البدء  •

 .alerteالجلوس في أثناء الدرس بوضعّية التأّهب  •

  يقاعي الموسيقي:الذكاء اإل -٥

 م التعريفات، القاعدات أو الكلمات المفاتيح على إيقاع معّين. تعلّ  •

 استخدام أغنية للتعبير عن فكرة ما. •

 استخدام أغنية معروفة وٕاعطاء كلمات جديدة. •

 لتلخيص ما يجب حفظه.  كتابة قصيدة أو أغنية •

  :االجتماعيالذكاء  -٦

 العمل ضمن مجموعات. •

 تحمل مسؤولية ضمن عمل المجموعات. •

 تقديم عمل المجموعات. •

    



   

ملتعلّ 
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 لرابع

ماط ال

لفصل ال

أنما

ال
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قاط القوة 

إلى نمط 

ق وذكرنا 

م. ي التعلّ 

ستثمارها 

 اإلنساني 

ه متابعة 

ين لديهم 

 األنشطة 

ية أنماط 

ميذ/ة في 

عدنا على 

م مكنه تعلّ 

 الحروف 

ى بالنسبة 

 التلميذ/ة 

مين وٕالى نقلّ 

هو التعّرف إ

به، وكما سبق

رجة واحدة في

 وتحديدها وا

وبأن الذكاء 

 متعّلم يمكنه

للمتعّلمين الذي

.  

د من تنويع 

(Anto بنظري

فها التلم يوظّ 

م تساعط التعلّ 

يذ/ة آخر يمك

م ن ان يتعلّ 

ة وذات معنى

م هذا يتعلّ ف 

اهتمام المتعلّ 

م من ذلك ه

ي يتميزون ب

وى واحد ودر

جب اكتشافها

تعّلم ورغبة بال

معنى أن كل

ف قّيم ليس ل

رّية واإلبداعية

دعلينا أن نتأكّ 

oine La G

لطريقة التي

/ة. إن أنماط

حروف، وتلمي

/ة آخر يمكن

س أكثر فردية

اكتشاف كيف

 إلى مراكز ا

جاتهم. واألهم

وع الذكاء الذ

ء واحد ومستو

م نقاط قوة يج

لديهم الرمين 

م. بمر بالتعلّ 

فكير هو هدف

  موهوبين.

 قدراته الفكرّي

في التعّلم، ع

Garanderie

م بانمط التعلّ 

   

م هذا التلميذ/

في كتاب الح

ف بينما تلميذ

حضير دروس

لتلميذ/ة هو ا
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م عّرف المعلّ 

احتياج ءم مع

 تتواءم مع نو

التالمذة ذكاء

مين، لديهمتعلّ 

جميع المتعّلم

تطور وتتبلور

م التفوبأن تعلّ 

المتفّوقين والم

مكانية تطوير

ن وطرائقهم ف

(eغارونديري 

مذة. فعّرف ن

 م.زة في التعلّ 

مبل كيف يتعلّ 

بعد قراءتها ف

 هذه الحروف

مين على تحعلّ 

 نمط تعّلم الت

المهم أن يتع

م بما يتالءعلّ 

ملفة في التعلّ 

 ليس لجميع 

مثل سائر المت

  اتهم.

من مبدأ أن ج

ديناميكية تت 

رحل حياته، و

مين اضا للمتعلّ 

 متعّلم لديه إم

الف المتعّلمين

  التي لديهم.

أنطوان ال غ

م التالم ويتعلّ 

طريقته المميزة

مه التلميذ/ة ب

ول الحروف ب

كتبت عليها 

ة يساعد المع

 إن اكتشاف 

رنا فإن من ا

 لتكييف التع

ن أنماًطا مختل

لمتعددة بأنه 

ت الخاصة كم

رغباتهم وكفاء

 أن ننطلق م

ل هو ظاهرة

في جميع مرا

فقط، بل أيًض

كل  راف بأن

عترافنا باختال

اط المختلفة ا

 

جاء الباحث أ

ر  كيف يفكّ 

 تلميذ/ة له ط

مليس ما يتعلّ 

ميذ/ة أن يقو

ب بقوالب كع

  

 تعّلم التلميذ/ة

كثر فاعلية. 

 ةــ

ا سبق وذكرن

 لديهم وذلك

مينألن للمتعلّ 

ة الذكاءات ال

االحتياجاتي 

ستعداداتهم ورغ

ينا كمعّلمين 

عّية ثابتة بل

راته الفكرّية ف

 أو إعاقات ف

ينا إًذا االعتر

طالًقا من اع

ءم مع األنما

مينمط التعلّ 

جا ١٩٨٠ة 

ن هدفه فهم

ة، وكللمعرف

 نمط التعّلم ل

ف يمكن لتلم

في أثناء اللع

  .A,B,Cية 

 معرقة نمط ت

م وأكت المتعلّ 

  كثر.

ــــــــــــــممقدِّ 

كما

والضعف

مهم، ألتعلّ 

في نظرية

ومثل ذوي

بحسب اس

فعلي

ليس وضع

تطوير قدر

صعوبات 

فعلي

وانط

بحيث تتوا

  

تعريف الن

سنة

م. كانالتعلّ 

اكتساب ال

إن 

تفسير كيف

الحروف ف

بغناء أغني

إن 

الهتمامات

بفاعلية أك



م م المتعلّ 

التربويون 

اس التي 

(Sand 

 ،لمشاهدة

ى بعض 

سبب في 

 . أدوات

ال تّدعي وصم

عام يصنف ا

   الحركي.

زد عدد الحوا

 dra Rief) 

 خر :

البمون يتعلّ  

ن كانت لدى

الس ويعود يع.

 األخرى من 

فرد متعّلم، وال

ما وبشكل ع

النمط  -عي 

 ألنه كلما زا

ح العالمةوضِّ 

ن أي نوع آخ

مننهم م. 

ة، وٕانالبصريّ 

ها لدى الجمي

لحواس دى ال

تعقيدات كل ف

من نمط، إنم

النمط السمع –

ال جدًّاة فعّ 

رة أطول. وتو

كثر شيوًعا من

 أو يقرؤونها

ة ان الحدّ  أ

 تتمّيز بقّوته

ر بكثير مما ل

٧٨ 

مذة تعترف بتع

  ك.

ضيل ألكثر م

–ط البصري 

واس المختلفة

معلومات لفتر

صريين هم األك

التي يرونها

ذلك. تعّلمهم

م اآلخر فهي

ة بصرية أكثر

   

تالفات التالم

 النمط أو ذاك

كثر من تفض

 أنماط: النمط

ن خالل الحو

م احتفظنا بالم

  عونه.

  علونه.

متعّلمين البص

ن المعلومة 

ت صرية لزيادة

 لدى بعضهم

دوات معالجة

 

ي توّصف اخت

القى مع هذا 

ض التالمذة أ

مين في ثالثة

ن التعليم من

م عملية التعلّ 

  ظون:

   يقرأونه.

  .ه يسمعون

   يرونه.

 يرونه ويسمع

  .ه يقولون

 يقولونه ويفع

ضا على أن الم

٣٠% 

٥% 

٦٥%  

 م:

 : بصريون

ل أفضل من

ى أمثلة بص

هي ف مما 

الك الدماغ ألد

 األنماط التي

 على أنه يتال

 يكون لبعض

مصون، المتعلّ 

 حصاءات:

بحاث أنت األ

مها في أثناء

مين يحتفظتعلّ 

مّما 10٪ •

مّما٪ 20 •

مّما 30٪ •

مّما٪ 50 •

مّما٪ 70 •

مّما٪ 90 •

ألبحاث أيًضا

٠ السمعية •

٥ ةحركيّ ال •

٥ البصرية •

ع أنماط التعّلم

لمتعّلمون البص

مون بشكلتعلّ 

إلى حتاجونيو 

لتالمذة أضعف

امتالك إلىلك 

إن 

بالمطلق، 

فقد

صخصّ متال

  

بعض االح

أظهرت

نستخدم

أن المت

•

•

•

•

•

•

  

تؤكد األ

•

•

•

  

أنواع 

ال-١ 

يت

يو 

ال

ذل

 



 استقبال 

ن عندما 

لم بعض 

ي المعلم 

 

عن  تتوقفان

ة أخرى فنحن

 ت أهمية. 

ن من المعلم

وعندما يعطي

   كلمة كلمة.

 .حية

 

ال األذنان. ف

ك. ومن جهة

غية معينة ذات

ًبا ما يطلبون

 باالستماع، و

كما سمعوها 

 .ع

 .مكتوبة

 .ية

توضيح شكاالً 

.طويلة  لفترة

.كن أن نتخيَّل

أن ندرك ذلك

ه مراكز دماغ

تى إنهم غالب

مون ة. يتعلّ 

عادة التعليمة ك

السمع  حاسة

. 

 .معها

 

٧٩ 

. 

 جيًدا.

 .رية

 .محاضرات

 . اللفظية

راق العمل الم

مي المواد التعلّ 

شأو  اشياء صورً 

ب االستماع ل

أثيًرا مما يمكن

 حتى دون أ

في الوقت ذاته

 بالسمع وحتى

يهات الخطية

نه يمكنهم إع

فا يوظّ عندم

هات الكتابية.

ات التي يسم

 لفترة طويلة.

  

شياء ليعرفها

 .به

ل والرسوم ج

عروض البصر

لمإلى استماع 

التوجيهاتع 

 

شفافيات وأورا

م وينظم التعلّ 

 .مكتوبة 

يث عن األشي

 .يتكلم كثيًرا

ف التي تتطلب

ر تأثنسان أك

لها للتخزين،

 فإننا نفعل ف

م صون التعلّ 

وا التوجيؤ  يقر 

إلجابة، إال أن

  

ضل صوره ع

 اتباع التوجيه

ة من المعلوما

 يعمل بهدوء 

تعّلم البصري 

ى أن يرى األش

يقرأه أو يكتب ا

خرائط واألشكا

والع باألنشطة

عوبة في االس

تتبع صعوبة في

 .ت فنية

.مام باأللوان

ى استخدام الش

بتزيين مكان 

 رؤية الكلمات

ن يرافق الحدي

ي ى الهدوء وال

ره في المواقف

 .سع

 :عيّ 

معي لدى اإلن

سمعية وٕارسال

نا الشخصية،

ون يمتصسمعيّ 

بدًال من أن 

خطئون في اإل

سمعيّ تعّلم ال

ه يكون في أفض

ه صعوبة في

ر نسبة كبيرة

عب عليه أن 

خصائص المت

يحتاج إلى •

يتذكر ما  •

يتذكر الخ •

يستمتع ب  •

يواجه صع •

يواجه ص  •

لديه قدرات  •

لديه اهتم  •

يرتاح إلى  •

يستمتع ب  •

يفضل رؤ  •

يفضل أن  •

إلىيميل   •

يفقد صبر  •

خياله واس  •

السمعي ملمتعلّ 

ن العقل السم

لمعلومات الس

صدر أصواتن

مون السلمتعلّ 

إليضاحات بد

وجيهاته قد يخ

خصائص المت

تعّلمه −

يواجه −

يتذكر  −

يصع  −

خ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ال-٢ 

إن

ال

نص

الم

إلا

تو

خ 



م ته. يتعلّ 

مع غالبية 

و غيرهم 

س وفي 

. 

 عالقة بحيات

 ما يحصل مع

ع المعلمون أو

ن في الدروس

الماضي) في

 .يًّا

طة التي لها

للمس. وهذا 

تعّلم. إذا اقتنع

هم، فينوعون

. 

 

 .ذلك

جربها عمليا ف

 .ديه فقط

 ويكررها لفظي

 . صوتية

إلى األنشط ضمّ 

عّرف إليها بال

النمط من التع

جات تالمذته

 واته.

.ألشياء بيديه

 .لية

 .ضية جيدة

د ويستمتع بذ

لتي فعلها وج

ككل وليس يد

 .لوقت

٨٠ 

صوت مسموع 

فقها مؤثرات 

 

 والفعل فينض

والتع بيديهئل 

فضلون هذا ا

الًقا من حاج

ل التقييم وأدو

عندما يفعل األ

ن أنشطة عمل

 .دوء

 جسمية ورياض

بها بشكل جيد

كر األشياء ال

 .عيته

خدم جسمه ك

ء ما معظم ا

  .رية

تي يقولها بص

 ت الصفية.

مات التي تراف

 .ى

 .محاضرات

الل الحركة 

 تقليب الوسائ

ت تعّلم أو يف

نطالاالتعليم 

طة وفي وسائل

  

ضل صورة ع

 التي تتضمن

ي الجلوس بهد

 جيد وقدرات 

ألشياء وتركيب

كية جيدة (يتذك

اهتمامه ودافع

ل عندما يستخ

ل بعمل شي

روض البصري

ر األشياء الت

متع بالمناقشات

إلى المعلوم ح

 .مع جيًدا

 .ب الكالم

متع بالموسيقى

م جّيًدا من الم

 : يّ 

فضل من خال

بحاجة إلى و

باتلديهم صعو 

، يقومون با

 وفي األنشط

 تعّلم الحركيّ 

ه يكون في أفض

متع بالدروس

جه صعوبة في

 تآزر حركي 

األطيع تجميع 

ع بذاكرة حرك

ر حركيًّا عن 

م بشكل أفضل

ل إلى االنشغا

 .ع جّيًداستم

نتبه جّيًدا للعر

يتذكر  −

يستم  −

يرتاح  −

يستم  −

يحب  −

يستم  −

ميتعلّ   −

م الحركيلمتعلّ 

م بشكل أفتعلّ 

ويفعل. ه ووه

ألوالد الذين ل

هذه النظرية،

اتالستراتيجيّ 

خصائص المت

مهتعلّ  −

يستم  −

يواجه  −

لديه   −

يستط  −

يتمتع  −

يعبر  −

ميتعلّ   −

يميل  −

ال يست −

ال ين  −

ال-٣ 

يت

وه

األ

به

اال

  

خ 

  



مع أنماط 

دة، على 

 ؟

ة متنوعة 

  مختص.

إلى ركن 

ة أنشطة 

جموعات 

 دة...

جموعات 

 (التلميذ  

 –لفردي 

 ى...

بما يتناسب م

عّلم مادة جديد

  

مين؟ن المتعلّ 

تخدًما أنشطة

في الركن المخ

ض الوقت إ

بعة المتضمنة

صف إلى مج

 أهداف محدد

م. تنظيم مجعلّ 

تعّلم الفريقين

ركن للعمل ال

و فنون أخرى

ق واألنشطة ب

دة أو في تع

  م؟ضلى للمتعلّ 

و مجموعة من

كاديمية، مستخ

  التي لديه.

عض الوقت ف

و دعوته لبعض

و اآللية) المتب

كن تقسيم الص

ذات ختباريه 

بات في التع

اص تدعم ت

ن متنوعة: ر

و موسيقى أو

 عليم.

الطرائق تنويع

 مفاهيم جديد

الفضم ة التعلّ 

 فرًدا معيًنا أو

و المادة األك

الضطرابات 

.  

  ى دفتره.

 الموسيقى لبع

على كتفه أو

ى الرتابة (أو

ومتنوعة. يمك

رات ميدانية اخ

 لديهم صعوب

قة بشكل خا

ق إيجاد أركان

ركيب ألعاب أو

٨١ 

 في أثناء التع

 من طريق ت

وبة في تعّلم

 ب واحد؟

يناسب طريقة

ريها لتناسب 

م المفاهيم أو

لصعوبات وا

م.جه في التعلّ 

 ومشجعة على

سماع بعض 

 وضع اليد ع

لمحافظة على

ت عديدة وم

ث أو إلى زيارا

تالمذة الذين

. هذه الطريق

لك من طريق

 فخار أو ترك

عين االعتبار

لدرس الواحد

مذة من صعو

عليمية بأسلوب

ي استخدمته ي

 يجب أن أجر

دة إلى تعليم

مخّفًفا بذلك ال

ط الذي ينتهج

ظات إيجابية و

، أو دعوته لس

ى ظهره، أو 

ى أجزاء مع ا

عتها. الخيارات

 إلى األبحاث

وقين تعليم الت

مي.مط التعلّ 

  صعوبة). 

المختلفة وذل 

كان ومشاغل

 مماط التعلّ 

م بعنماط التعلّ 

 التعليم في ال

  ختلفة.

ناة أحد التالم

  ل نفسه:

ت الوسيلة التع

ألسلوب الذي

تكييفات التي 

ك يمكنه العود

م، ممط المتعلّ 

/ة وفاًقا للنمط

 كتابة مالحظ

 تنويه شفهي،

 التربيت على

  الفخار.

س الطويلة إلى

م لمتابع المتعلّ 

وجيه التالمذة

تالمذة المتفو

 من ذات النم

ة الذي لديه ص

مينت المتعلّ 

أرك –جماعي 

ل التعليم بأنم

طرائق ألخذ أنم

نويع أساليب 

مين المخلمتعلّ 

ي حال معانا

لمعّلم أن يسأل

هل قدمت -

هل كان ا -

ما هي الت -

وبعد ذلك

مالئمة لنم

شجيع التلميذ/

البصري:  -

السمعي:  -

الحركي:  -

ت أوالنح

جزئة الدروس

متنوعة تشد ا

عاونية، أو توج

الت إلىلطلب 

من التالمذة م

لمعلم والتلميذة

لبية احتياجات

ركن للعمل الج

تداخل 

هذه ط

تن - ١
ال

في - ٢

ال

-

-

-

تش - ٣

-

-

-

تج - ٤

مت

تع

ال - ٥
من

ال

تل - ٦
رك

  



  اسبك.

 ضل:

  ط.

  ت.

جواب الذي ينا

ه بشكل أفض

والمكان المحيط

ه إلى التزيينات

  حركة.

 ل عندما:

  ت.

  ت.

٨٢ 

   ماطهم.

ك. حّوق الج

ستطيع حفظه

ص واألشياء وا

بهطويل، ال انت

تي تتضمن الح

 ر:

 بشكل أفضل

نتباًها للحركات

باًها لألصوات

 

مين إلى أنمعلّ 

مكف نمط تعلّ 

 ل عندما:

مه، اسيد ألتعلّ 

  

  

تخيل األشخاص

ى الوصف الط

ب القصص الت

ميل إلى تذّكر

  سماء.

   الوجوه.

.  

هاته، أتذكرها

  ح.

  هّي.

: 

ني ال أعير ان

ي ال أعير انتب

 أنماط التعّلم

رة نعّرف المتع

ستبيان اكتشاف

 بشكل أفضل

دي شيء جدي

  إياه أحدهم.

 حه لي أحدهم.

وم به بنفسي.

لتركيز وأحّبذ ت

شفاهي، أتحاشى

استمرار، وأحب

كر أحدهم، أم

كني أنسى األس

 ولكني أنسى 

أكثر مما قاله.

 المعلم توجيه

وبة على اللوح

عنها بمثل شفه

  عليمات.

لتركيز يمكن

  سهولة.

باألصوات ولكن

الحركات ولكني

ار الكتشاف 

 يأتي استمارة

 من هذا االس

ر األشياء ذكّ 
  أقرأ. - أ

  أسمع. -ب

  أعمل. -ج

ندما يكون لد

إذا أراني إ -أ

إذا شرحه - ب

عندما أقو -ج

 ندما أقرأ:

أستطيع الت -أ

أحرك شف - ب

أتحرك با -ج

ندما أريد تذك

لكالوجوه و  -أ

األسماء  - ب

ما فعله أ -ج

ندما يعطيني

تكون مكتو -أ

ُيَبْرَهُن ع - ب

أكتب التع -ج

ندما أحاول ال

إلهائي بسه -أ

إلهائي با - ب

إلهائي با -ج

اختبا 

في ما 

الهدف

أتذ -١

عن -٢

عن -٣

عن -٤

عن -٥

عن -٦



  ء

  اوئها 

   اآلخرين.

  ي الرسم

   عنها. 

 ، أفضل:

لمكان واألشيا

حاسنها أو مسا

.  

 الل:

٨٣ 

 ا:نً 

  

 نفسي أو مع 

.  

ضية وقتي في

 نظر اآلخرين

  شرح العمل.

ضعية معينة،

ي رأسي عن ال

ة من حيث مح

  ّسسها.

ض التفاصيل.

  ت بمهمة.

  

  لخارج .

  النزعاج.

س به من خال

له، أقوم أحيانً 

  ض الرسومات.

 أو التكلم مع 

   للتحرك...

  ها.

ق من صحتها.

 

ن آخر أو تمض

 ألسمع وجهة 

 ألتمكن من ش

 أكون في وض

لمالحظات في

 على الوضعية

ولمسها أو تحس

 ل:

ر أو تخيل بعض

لتفاصيل ليست

ور فيها حركة.

ى األشياء في ا

رار وأشعر باال

عروا بما أحّس

ن لدي ما أفعل

بعض أو تأمل 

عض األغاني

 عن سبب ما

 الكلمات: 

ى طريقة كتابت

  ل نغمتها.

بنفسي ألتحقق

ي مجموعة:

 أكون في مكان

ع تكلم بمواضي

دة مالحظاتي

 في غرفة أو

والي وتسجيل ا

على الغرفة أو 

عض األشياء و

 شيئًا، أفّضل

ن خالل صور

ع نفسي ألن ا

من خالل صو

  في سيارة:

تع بالنظر إلى

  ماع الراديو.

جلستي باستمر

 غالًبا أن يشع

  جهي. 

  وتي.

  جسدي.

ونندما ال يك

بالتحديق أ -أ

رندحة بع - ب

بالتفتيش  -ج

مكنني تهجئة 

بالنظر إلى -أ

من خالل - ب

ببكتابتها  -ج

ندما أعمل في

أتمنى أن  -أ

أحب التك - ب

أدّون عاد -ج

عندما أمشي

النظر حوا -أ

التكلم عل - ب

تجربة بع -ج

عندما أتخّيل

التفكير من -أ

التكلم مع - ب

التفكير م -ج

عندما أكون ف

أحب التمت -أ

أحب سم - ب

أستبدل ج -ج

يمكن للناس 

تعابير وجه -أ

نبرة صو - ب

حركات ج -ج

عن -٧

يم -٨

عن -٩

١٠- 

١١- 

١٢- 

ي -١٣



  خرين.

  رحية. 

   ضروري.

لم وسماع اآلخ

  ة.

و حضور مسر

  ف...

ء سلبيًّا وغير 

ماع نفسي أتكل

  ن.

 بة.

  بشكل عام.

  ها.

لحلول الممكنة

لم سينمائي، أو

  ء ما.

   أو غيرها.

  كالمية).

ت على الكتف

يكون اإلصغاء

ألّنني أحب سم

سماع اآلخرين

لمهمة المطلوب

ي أحب الفن ب

  ت.

٨٤ 

  أفّضل:

 من مشاهدتها

  يم أفكاري.

تجربة بعض ا

ب لحضور فيلم

أو عمل شيء

  سيقية.

ضيع اإلنشاء أ

لى الصف (ك

يد أو بالتربيت

 ّضل:

   الركض .

لصبر عندما ي

جل الكالم، أل

 صعوبة في س

ي النشاط أو ال

وسيقى إال أنني

  موسيقى .

بتأدية الحركات

تتطلب حالًّ، 

ممكنة ألتمكن

تمكن من تنظي

ن من ت ألتمك

  أفّضل:

زيون أو الذهاب

سدي كالبناء أ

ب على آلة موس

 ن خالل:

بة على مواض

جهة إلّي أو إل

الل سالم بالي

ع أحدهم، أفض

.  

.   

ي أوالل المش

فقد الأال أنني 

ى ولكنني استعج

ما أتكلم ولدي

   أشاهدها.

   شفهية.

اركة عمليًّا في

ل خاص بالمو

فنون وأحب الم

موسيقى وأقوم ب

 لدي مشكلة ت

حة بالحلول الم

صوت عال ألت

سي في العمل

قات فراغي، 

التلفزي  مشاهدة

ة في نشاط جس

راديو أو اللعب

ب أن ُأكافأ من

إيجابية مكتوب

ت إيجابية موج

 حسي من خال

 لدي عمل مع

كار لمناقشتها

ه عبر الهاتف

ع الشخص خال

 ة...

ال أتكلم كثيًرا إ

ماع الموسيقى

 الحركات عندم

 أفضل:

ى التجارب أو 

سمع تعليمات 

سنى لي المشا

مهتمًّا (ة) بشكل

 التكلم على الف

 جسديًّا مع الم

عندما يكون ل

وضع الئح -أ

التكلم بص - ب

وضع نفس -ج

في خالل أوق

القراءة أو  -أ

المشاركة - ب

سماع الر -ج

كتلميذ، أحب

تعليقات إ -أ

تعليقات -ب

تالمس  -ج

عندما يكون ل

كتابة األفك -أ

مخاطبته - ب

التكلم مع -ج

في المجموعة

أصمت وال -أ

حب سمأ  - ب

استعمل ا -ج

أتعّلم بشكل أ

عندما أرى -أ

عندما أس - ب

عندما يتس -ج

 أنا...

ال أكون م -أ

استطيع  - ب

أتجاوب ج -ج

١٤- 

ف -١٥

ك -١٦

١٧- 

ف -١٨

أ -١٩

أ -٢٠



 النماذج 

  مد

  ركي

ص وهو 

تعمل 

 اإلشارة 

  

تبيين هذه 

ة تركيب 

( 

  ها باليد.

ع اليدين 

كمية إلى 

 

ي إغناء هذه

ق تعتمئطرا

المدخل الحر

 التلميذ/ة النص

شي وبعدها يست

ت التمثيل أو

 بير عّما فهم.

ء اختبارات لتب

  راحل.

عتماد على لعبة

 (puzzleمة 

كتابتها ونسخها

مد على أصابع

على تحويل الك

  ء ملموسة.

 على المربي

  

  

ت 

ر ما 

  

يقرأ 

يمشي

تقنيا

للتعب

 سجلها 

ن دون 

صور 

اهدها 

اجرا

المرا

مة 

خاص 

االع

الكلم

أو ك

يعتم  ني.

أو ع

أشيا

  

 

مية. يبقىعلّ 

  مية.دة التعلّ 

  طرائق تعتمد

 دخل السمعي

ة النص بصوت

ها يخبر اآلخر

 ريق المحادثة.

معلومات التي 

شاهدة الفيلم من

الص ىى محتو 

بيانات التي شا

لى تهجئة الكلم

تفع واإليقاع الخ

الذهن  الحساب

***  

 

٨٥ 

  ط بصريًّا.

  ا.مط سمعيًّ 

  مط حركيًّا.

تع األنماط ال

 مواضيع الماد

طر

المد

يقرأ التلميذ/ة 

مرتفع وبعده

فهم من طري

استذكار الم

في أثناء مش

التعليق على

والرسوم والب

  التلميذ/ة.

االعتماد عل

بصوت مرتف

  بها.

يعتمد على 

  

  

********

"أ" يكون النمط

"ب" يكون النم

"ج" يكون النم

ريس بحسب

يعها بحسب 

   تعتمد

  لبصري

 لنص بصمت

ما فهم أو 

   العنكبوت.

لتعليق على 

 والرسوم 

 شاهدها 

ألعاب 

شكل الكلمة 

ظ بصري 

عداد وُيجري 

  

****

ت بأكثريتها "

ت بأكثريتها "

ت بأكثريتها "

ر لتنويع التدر

حضيرها وتنوي

طرائق 

المدخل ا

قرأ التلميذ/ة الن

وبعدها يرسم م

ستعمل شبكة 

فيلم وال مشاهدة

محتوى الصور

والبيانات التي 

  لتلميذ/ة.

اد على العتم

صرية لتذكر ش

  ومكوناتها.

عتمد على حفظ

مجموعات األع

 عملّية الجمع.

 ختبار:

 أتت اإلجابات

 أتت اإلجابات

 أتت اإلجابات

 يقي:

عض األفكار

ة يقومون بتح

  ميالتعلّ 

يق  مقروء 

وب

يس

خصائص 

راحل 

  ء

م

م

وا

ال

اال  ة كلمة 

بص

وم

يع  ع

لم

ع

مفتاح االخ

إذا 

إذا 

إذا 

عمل تطبي

هذه بع

بأنشطة

الهدف ا

فهم نص م

اكتشاف خ

المادة : مر

تحول الماء

تعّلم تهجئة

تعّلم الجمع
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  مطبعة المركز التربوي للبحوث واالنماء

٢٠١٣  


	وحدات تدريبية مساندة للتدريب على دليل الصعوبات التعلمية
	وحدات تدريبية مساندة للتدريب على دليل الصعوبات التعلمية



