


 تصميم التدريس
 مفيوم تصميم التدريس

يعػػػػػمؼتصمػػػػػـتريػػػػػهيـترارػػػػػتميةتتتعػػػػػختياػػػػػمرةراتهعرممػػػػػ تررعمػػػػػؽتت عريػػػػػ متراهػػػػػ ت ترارعميهيػػػػػ ت
راهػػػػػػمرتتريػػػػػػهيهو تكرمميموػػػػػػ تكرعظيهوػػػػػػ تكرطكيميػػػػػػ تكرمكيهوػػػػػػ تاهعػػػػػػ ي ترعميهيػػػػػػ تر ػػػػػػ صتتراهػػػػػػرعمـت

اوػػػػتتكك ػػػػاتتصمػػػػتتراػػػػرعمـتتطميمػػػػ تن ػػػػمعتكنتبػػػػؿتهػػػػفتع ميػػػػ أتكررتػػػػ عتراطمر ػػػػؽترارعميهيػػػػ تتت ػػػػؿ
هػػػػػفتع ميػػػػػ تنعػػػػػملطتتوػػػػػكتصهميػػػػػ تهعططػػػػػ تاهكراوػػػػػ تر ه  عػػػػػ اتراهرعػػػػػتت تامهػػػػػرعمـتكرارمػػػػػ ص ات
راهرعػػػػػػتت تتػػػػػػيفتراهمرػػػػػػكلتكراك ػػػػػػ  ؿتكراهعمػػػػػػـأتكراهػػػػػػرعمـأتكرا ػػػػػػي   اترارعميهيػػػػػػ تراهرعكصػػػػػػ تامرػػػػػػم ت

تهمتت تهفتراك اط
يػػػػػ تكصػػػػػمؼتريػػػػػهيـترارػػػػػتميةتتتعػػػػػختييياػػػػػ تتهكريػػػػػم اترميػػػػػيمي تارطػػػػػكيمتراهكر ػػػػػؼترارعميه

رارػػػػػلتر ػػػػػوؿتصهميػػػػػ تراػػػػػرعمـتكرمكيهوػػػػػ تكراهم تظػػػػػ تصميوػػػػػ ت ػػػػػكرةت  عػػػػػاتكمػػػػػتراترعميهيػػػػػ ت تيػػػػػم ت
نكتيػػػػ.يم طتكيعػػػػ ؾتهػػػػفتيصػػػػيمتياػػػػػتتنفتريػػػػهيـترارػػػػتميةتيػػػػكتراعمػػػػػـتراػػػػ متيوػػػػرـتتموػػػػـتطمر ػػػػػؽت
رارػػػػػػػػػتميةتكرم ػػػػػػػػػيعو تكرطتيموػػػػػػػػػ تتوػػػػػػػػػتؼترمتيػػػػػػػػػتتنع ػػػػػػػػػ تطميمػػػػػػػػػ ترتمي ػػػػػػػػػي تارمميػػػػػػػػػؽترار.يػػػػػػػػػمت

تهكبكعتهعيفتكهاهكص تهمتت تهفتراهرعمهيفطراهطمك تتلتراهع مؼتكراهو مراتا
ركيػػػػػػػؼتصهميػػػػػػػ تراريػػػػػػػهيـتنعوػػػػػػػ تطميمػػػػػػػ تهعوايػػػػػػػ تارعطػػػػػػػيطتنتبػػػػػػػؿتراطمر ػػػػػػػؽترارعميهيػػػػػػػ ت
كرطكيميػػػػػ تيبػػػػػػ ت تياػػػػػتت كعوػػػػػػ تهاهكصػػػػػػ تر اػػػػػمرةراترا  هػػػػػػ تارعظػػػػػػيـتراهػػػػػ ت تراتمر ػػػػػػي تراهػػػػػػمرتت

اػػػػػػتتريػػػػػػهيهو تترمريػػػػػػ تهعطمػػػػػػلتيرمػػػػػػؽتهػػػػػػ ت ػػػػػػتمراتراهػػػػػػرعمـترا يعيػػػػػػ طتتيعهػػػػػػ تيصػػػػػػيمتراػػػػػػتعضتي
راريػػػػهيـتصمػػػػتتنعػػػػختكبػػػػ تعطػػػػ تل ػػػػرعترـتصع يػػػػمتتي ػػػػ تراهػػػػرعمـتكراع  ػػػػ اتراهرمرتطػػػػ تتيوػػػػ ت
تميػػػػػػػ ترتتعػػػػػػػختا  ػػػػػػػرا ت تتػػػػػػػلتهكر ػػػػػػػؼتهعيعػػػػػػػػ أترمػػػػػػػاتظػػػػػػػمكؼتهعيعػػػػػػػ أت   ػػػػػػػ تختعتػػػػػػػػمرات
مػػػػػػػتر تر.يػػػػػػػمراتتػػػػػػػلت ػػػػػػػمك ختنكتنتر ػػػػػػػختارمميػػػػػػػؽتر يػػػػػػػترؼتراهميػػػػػػػكت تيفتراوػػػػػػػتؼت همػػػػػػػتت أتكرغ

ياػػػػػػ تتظػػػػػػمكؼتيػػػػػػره فتر تػػػػػػمرتتر    ػػػػػػلتهػػػػػػفتصهميػػػػػػ تريػػػػػػهيـترارػػػػػػتميةتيػػػػػػكتيمػػػػػػت ر تتي ػػػػػػ تكرغ
تع او تهفترارعمـط

ر ػػػػػرع ترنتياػػػػػتتهػػػػػ ت ػػػػػتؽتيه ػػػػػفترامػػػػػكؿتيفتهوهػػػػػ تهيػػػػػهـترارػػػػػتميةترعريػػػػػمتتػػػػػلتر ا تػػػػػ ت
تصفتر   م ترار اي :

تنيفت ع ي تيه تيلتنيترؼترارعميـ(؟ت-
ت يؼت عيؿتيه تيلتر رمررياي اترارعميـتكراهكرتترارعميهي (؟ت-
 فتصعػػػػػته تعيػػػػػؿتيهػػػػػ تيػػػػػكتعهػػػػػطترلهرم عػػػػػ اتكرميػػػػػيـتراهػػػػػكرتت يػػػػػؼتاعػػػػػ تنفتععػػػػػمؼتراه ػػػػػت-

ترارعميهي (؟



رعط  ػػػػػػ نتهػػػػػػفتر ا تػػػػػػ تصػػػػػػفتر  ػػػػػػ م ترا ػػػػػػ تم تيرمػػػػػػؽتراهعريػػػػػػكفتصمػػػػػػتتكاػػػػػػكتتريػػػػػػكمرات
تهمتت تاريهيـترارتميةتهرمرتط تتيعو تكيل:

ترمتيتتراوتؼترامتملطت-
ترمميؿتراهوه ترارعميهي طت-
ترمميؿت مكؾتراهرعمـطت-
ترا مك ي ط ر ت تر يترؼتت-
ترطكيمترلعرت مراتراهم ي طت-
ترطكيمتر رمررياي ترارعمـطت-
ترعظيـتهمركلترارعميـطت-
ترطكيمتراهكرتترارعميهي طت-
تريهيـتصهمي ترارمكيـترار كيعلطت-

 نماذج تصميم التدريس: 
يعػػػػػػػػ ؾتعهػػػػػػػػ  اتهرعػػػػػػػػتت تاريػػػػػػػػهيـترارػػػػػػػػتميةتك ػػػػػػػػعم كؿتت عريػػػػػػػػ متركبػػػػػػػػي تراعهك ايػػػػػػػػ ت

ترار اييف:
 جانييو المعرفي السموكي: أواًل: نموذج 

مػػػػػػتتتا عييػػػػػػختصهميػػػػػػ تراػػػػػػرعمـتتتعوػػػػػػ تصهميػػػػػػ ت راتطتيعيػػػػػػ تيمهيػػػػػػ أترر ػػػػػػكفتهػػػػػػفت هػػػػػػ علتت-
تهمرمؿأتررهي ت ؿتهممم تهعو تتيم اتنكتعي  صت ه ي تت اهمتمراط

أتكنعػػػػػػػختتكاػػػػػػػكتترامػػػػػػػتمرات كيمرػػػػػػػمضتا عييػػػػػػػختنفتراعهػػػػػػػكتراهعمتػػػػػػػلتيعهػػػػػػػ تيػػػػػػػكتتعػػػػػػػ ةترمر هػػػػػػػله
 هػػػػػػػػ تامػػػػػػػػػرعمـترااتيػػػػػػػػػتتي ػػػػػػػػرطي تراهػػػػػػػػػرعمـترعمػػػػػػػػػـتراعتػػػػػػػػػمراتكراعتػػػػػػػػمراترا ػػػػػػػػػ تم ترابػػػػػػػػػمكمي ترا 

ترااتيت ط
تنفتعهك اخ:جانييو  كيمل
تيعطتؽتصمتتراهمتمراترارعميهي تصمتترعر تو أتكصمتتاهي تها لاترارعمـطت-نت
يبػػػػـت م ػػػػم ت  همػػػػ تكهرمرتطػػػػ تهػػػػفتراهمرمػػػػؿترارعميهيػػػػ تراهركرتمػػػػ تهػػػػ تهمرمػػػػؿتراػػػػرعمـتت- ت

تكرارطكمتراهعمتلط
ت تهعرمؼتنعكرعترارعميـطيركرتؽتهت-ات



كيعػػػػػػػتتا عييػػػػػػػختنفتصهميػػػػػػػ تراػػػػػػػرعمـتيػػػػػػػلتصهميػػػػػػػ تترعميػػػػػػػ ترعرهػػػػػػػتتصمػػػػػػػتتعصػػػػػػػ طتراهػػػػػػػرعمـأتت-
امكيػػػػكؿتياػػػػتترعمػػػػـتراهموػػػػكـأتكرعمػػػػـتراهتػػػػتنتكنعيػػػػمرنترعمػػػػـتمػػػػؿتراهصػػػػ  اترارػػػػلترربػػػػهفترػػػػكرتمت

تاهي تم لاترارعمـترا  تم ط
 نموذج تعمم معالجة المعمومات: -نموذج جانييو 
لتعهػػػػػػك اتهع ااػػػػػػ تراهعمكهػػػػػػ اتتػػػػػػلترلصرتػػػػػػ مترمػػػػػػتـتعهػػػػػػك اترلريػػػػػػ لاتنعػػػػػػ تا عييػػػػػػختتػػػػػػ

كرام  ػػػػػػك طتكيه ػػػػػػؿتيػػػػػػ رتراعهػػػػػػك اترػػػػػػتتؽتراهعمكهػػػػػػ اتهػػػػػػفتراهػػػػػػتع اتياػػػػػػتتراهعماػػػػػػ اتصمػػػػػػتت
تراعمكترآلرل:

ترؤ متراهعتو اتراي تم تصفتراتي  تتلتنصب ةترامةتراه رمت اطتت-نت
اهرممػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػفتطميػػػػػػػػؽتيػػػػػػػػرـترارم يػػػػػػػػ تصمػػػػػػػػتتناػػػػػػػػ رةتهعيعػػػػػػػػ تهػػػػػػػػفتيػػػػػػػػ  تراهعمكهػػػػػػػػ اترت- ت
ترامكرةط
رمٌهػػػػػ تيػػػػػ  تراهعمكهػػػػػ اتتمهػػػػػك تع يػػػػػ أتكرممػػػػػظتتػػػػػلتراػػػػػ ر م تطكيمػػػػػ تر هػػػػػتتكيه ػػػػػفتت-ات

تيما صو تياتترا ر م ت ييم تر هتتصعتترام ا تيايو ط
اػػػػػػتلترمػػػػػػكؿتراهعمكهػػػػػػ اتياػػػػػػتتصهػػػػػػؿتت-رارػػػػػػلتره ػػػػػػؿتهعماػػػػػػ اتت-رركاػػػػػػتترل ػػػػػػرا ت تت-تت

تنصب ةترل را ت ط
ممتبػػػػػػػتطتصمػػػػػػػتترػػػػػػػتتؽتراهعمكهػػػػػػػ اأتكصمػػػػػػػتترعريػػػػػػػ متن عػػػػػػػ ةتيػػػػػػػ  تراعهميػػػػػػػ اتياػػػػػػػت-يػػػػػػػػت

راهعمكهػػػػػػ اترامميميػػػػػػ ترارػػػػػػلت ػػػػػػرممظتتػػػػػػلتراػػػػػػ ر م تطكيمػػػػػػ تر هػػػػػػتأت هػػػػػػ تربػػػػػػتطتصهميػػػػػػ ترمتيػػػػػػتت
طمر ػػػػػػػػؽترعظػػػػػػػػيـتراهعمكهػػػػػػػػ اتكرمهي يػػػػػػػػ تكر ػػػػػػػػرما صو تهػػػػػػػػفتراػػػػػػػػ ر م أتك ػػػػػػػػ اؾت يميػػػػػػػػ تييػػػػػػػػترمت

ترل را ت ط
رعمـتنعػػػػختصمػػػػتتراطميػػػػؽتكنعيػػػػمرنترػػػػترلتصهميػػػػ ترار. يػػػػ ترامراعػػػػ ترارػػػػلتيهػػػػ تنفترؤ ػػػػتتامهػػػػت-كت

تتوػػػػػ أتكرا ػػػػػمكؾت رايػػػػػمي تتػػػػػلتراكيػػػػػكؿتياػػػػػتتيتتػػػػػخأتنكتمتهػػػػػ ترعػػػػػتؿتاػػػػػختراعهميػػػػػ اترارػػػػػلتيمػػػػػـك
تراع ر تصعخط

كيرهيػػػػػػػػػ تر تػػػػػػػػػمرتتصػػػػػػػػػفتتعبػػػػػػػػػوـتراػػػػػػػػػتعضتتػػػػػػػػػلتراعيػػػػػػػػػ  صتراصعيػػػػػػػػػي تكراعهميػػػػػػػػػ اتت-
راهعمتيػػػػػػػ أتكرااوػػػػػػػتتراػػػػػػػ متيت اػػػػػػػخترامػػػػػػػمتتصعػػػػػػػته تيكراػػػػػػػختصمتػػػػػػػ تهػػػػػػػ أتكيػػػػػػػ رتيػػػػػػػؤتمتياػػػػػػػتتكاػػػػػػػكتت

ا ػػػػػػػؿتتػػػػػػػمتأتكعظػػػػػػػ ـترمهيػػػػػػػ تعػػػػػػػ صتتػػػػػػػخأتكصهميػػػػػػػ اترعػػػػػػػميفتتػػػػػػػلتراػػػػػػػ ر م ته ػػػػػػػرمت اتع يػػػػػػػ ت
تكر رما عترعرمؼتت عر ؼتر تمرتط

 مراحل عمميات التعمم:



يػػػػػػػملتا عييػػػػػػػختنفتراهػػػػػػػرعمـتصعػػػػػػػته تيرممػػػػػػػتتعتػػػػػػػم تهػػػػػػػ تنكتهعمكهػػػػػػػ تهػػػػػػػ طططتت عػػػػػػػختيرمتموػػػػػػػ تت-
كيمه يػػػػػ تكيع عوػػػػػ تصتػػػػػمت هػػػػػ علتهمرمػػػػػؿتنكت هػػػػػ تن ػػػػػه ي تيصهميػػػػػ اتترعميػػػػػ ترمػػػػػت تتػػػػػلت يػػػػػفت

ترعمـ(تكرتتنتتهممم ترل ر  م تارعرولتتهممم ترار. ي ترامراع طراه
تكي  تراهمرمؿتيراعهمي ا(ترعٌظـتصمتتراص ؿترار ال:

رتػػػػػػتنتصهميػػػػػػ تراػػػػػػرعمـتاػػػػػػتلترامػػػػػػمتتتكاػػػػػػكتتترتػػػػػػ تيػػػػػػتت تمرحمةةةةةةة االسةةةةةةتةارة الدافعية :  - 1
تراهػػػػػرعمـتا  تػػػػػ ؿتصمػػػػػتترعمػػػػػـتهكبػػػػػكعتهػػػػػ أتك ػػػػػتتيوػػػػػتؼتهػػػػػفتصهميػػػػػ تراػػػػػرعمـتيػػػػػ  تياػػػػػتترمميػػػػػؽ

 يتؼته تنكتيصت عتم ا تنكتيا ت تصفت ؤرؿط
ررهيػػػػ تيػػػػ  تراهمممػػػػ تترك عػػػػ اترامػػػػمتتهػػػػفترعمػػػػـتراهكبػػػػكعتمرحمةةةةة الفيةةةةم والةةةةوعي:  - 2

 نكتراعتم تراهمتؿتصميو أت فتي رت ياعمختيركاختعمكتراهكبكعأتكيم  تصميخط
صهميػػػػػ ترل ر ػػػػػ  تيػػػػػلتصهميػػػػػ تهعمتيػػػػػ تيه م ػػػػػو تراهػػػػػرعمـتاػػػػػتلتمرحمةةةةةة االكتسةةةةةاب:  - 3

اوػػػػ تعتػػػػم تهػػػػ تتوػػػػتؼترل ػػػػرتي فتكراموػػػػـتكرربػػػػهفترعظػػػػيـتراعتػػػػم تكتػػػػؽتريػػػػكم أتكرمهي يػػػػ أتهكر
 كاعمو تا ي  تا عر رفتتلترا ر م ط

رعمػػػػػػػؿتراعتػػػػػػػمراتراهرػػػػػػػكرتم تياػػػػػػػتتراػػػػػػػ ر م تطكيمػػػػػػػ تر هػػػػػػػتأتكيػػػػػػػرـتمرحمةةةةةةةة االحتفةةةةةةةا :  - 4
 رلمرم ظتتو  تراعتمراترهويترنتل رما صو تصعتترام ا تيايو طت

مرمػػػػػػ ظتتػػػػػػ اعتمراتتطتيعػػػػػػ تصهميػػػػػػ اتراهع ااػػػػػػ ترارػػػػػػلتياميوػػػػػػ تراهػػػػػػرعمـأتكررػػػػػػت متتماػػػػػػ ترل
تك  اؾتت ا هفتراه ر.مؽتتلتي  تراعهمي اط

ر رمبػػػػػػ متراه بػػػػػلتصمػػػػػتتصػػػػػ ؿتنامػػػػػ ظتنكتمم ػػػػػػ اتتمرحمةةةةةة التةةةةةذكر واالسةةةةةترجا  -5
تنكتيكمت هعي طتنمتر  متصلةتغيمته  ؿتنه ـترامكرةط

ؾتصػػػػػػت تصع يػػػػػػمتتعيػػػػػػ  صتررطمػػػػػػ تصهميػػػػػػ تراريػػػػػػهيـترصػػػػػػرمرمرحمةةةةةةة التصةةةةةةميم:  - 6
تيػػػػ  تراعهميػػػػ تتػػػػتكمتتػػػػلتصهميػػػػ تراػػػػرعمـتي رتنفتراهػػػػرعمـتصػػػػ ت تيعػػػػ فتتػػػػلت ر مرػػػػخت هعيعػػػػ أتكرمػػػػـك

 صهكهي اتراهعمت ط
رربػػػػػهفتيػػػػػ  تراهمممػػػػػ ترعميػػػػػ تراعتػػػػػم ترارػػػػػلترعمهوػػػػػ تراهػػػػػرعمـتكراميػػػػػ ـتمرحمةةةةةة ا دا :  - 7

 تو تتلتهكر ؼتاتيت ط
 كيػػػػػػػتتراهػػػػػػػرعمـتتعرػػػػػػػ   تنصه اػػػػػػػخأتياػػػػػػػممتتػػػػػػػلتيػػػػػػػ  تراهمممػػػػػػػ ترالتغذيةةةةةةةة الراجعةةةةةةةة:  - 8

كرارعػػػػمؼتياػػػػتتر عاػػػػ  تراػػػػػ متمممػػػػختتػػػػلترعمهػػػػػختكررهيػػػػ تصهميػػػػ ترار. يػػػػػ ترامراعػػػػ تتتعوػػػػ تصهميػػػػػ ت
 ه رهم ته تصهمي ترارعمـطت

كههػػػػ تي مػػػػظتنفتص  ػػػػ تهمرمػػػػؿتراػػػػرعمـترا ػػػػ تم تتتعبػػػػو تص  ػػػػ تهر م ػػػػم تهرر تعػػػػ تك ػػػػؿت
 ػػػػفتامهػػػػرعمـتراميػػػػ ـتتوػػػػ تيلتتعػػػػتتيرم عػػػػختهمممػػػػ تر ايػػػػ ترعرهػػػػتتصمػػػػتتراهمممػػػػ ترارػػػػلتر ػػػػتمو أتكلتيه



امهمممػػػػ ترارػػػػلتر ػػػػتمو أتاييػػػػؿتتػػػػلتراعو يػػػػ تياػػػػتتهمممػػػػ ترار. يػػػػ ترامراعػػػػ ترارػػػػلترميػػػػتتتػػػػلتر تيػػػػات
ص ت تمتك و تتلتراهمراترام ته ط ترل را ت اترايميم أتكرغ

 خطوات التدريس:
يصػػػػػػػرهؿتعهػػػػػػػك اتا عتيػػػػػػػخترارعميهػػػػػػػلتصمػػػػػػػتت هػػػػػػػ علتعطػػػػػػػكراتنطمػػػػػػػؽتصميوػػػػػػػ تر ػػػػػػػـتراك ػػػػػػػ   ت

ترعميهي تكيل:را
ت:تر ر  م تراترتعي تامهرعمـطالخطوة ا ولىت

يه ػػػػػػػفتامهػػػػػػػتمةتنفتي ػػػػػػػر يمتترتعيػػػػػػػ ترار هيػػػػػػػ تاػػػػػػػرعمـتهكبػػػػػػػكعتهػػػػػػػ أتصػػػػػػػفتطميػػػػػػػؽتطػػػػػػػم ت
هصػػػػػػػ م ترريػػػػػػػؿتت اهكبػػػػػػػكعترااتيػػػػػػػتأتكتػػػػػػػلتراك ػػػػػػػاتعم ػػػػػػػختر يػػػػػػػمترار هيػػػػػػػ تكررمػػػػػػػتلتتكرتعوػػػػػػػـت

تكرم يميـط
تيص ـتراهرعمـتت  يترؼترارعميهي :تتالخطوة الةانية:

بػػػػػهفتيػػػػػ  تراعطػػػػػك تيتػػػػػ غترارمهيػػػػػ تتهػػػػػ تيػػػػػكتهرك ػػػػػ تر ر ػػػػػ تختنكتراميػػػػػكؿتصميػػػػػختتعػػػػػتترر
مػػػػػػتك تصهميػػػػػػ تراػػػػػػرعمـتتهععػػػػػػتت عػػػػػػمترار.يػػػػػػمتراهرك ػػػػػػ تمتك ػػػػػػختتعػػػػػػتتميػػػػػػكؿتصهميػػػػػػ تراػػػػػػرعمـأت

تت ص ـتراطمت تتو  تر يترؼتمته تي ر يمتترتعيروـتكريره هوـتارعمـتراهكبكعترااتيتط
تركايخترلعرت  :الخطوة الةالةة: 

فتر ػػػػر  م ترعرتػػػػ  تراطمتػػػػ تعمػػػػكتهكبػػػػكعتهػػػػ تصػػػػفتطميػػػػؽتركبػػػػي تتعػػػػضترااكرعػػػػ تتػػػػلتيه ػػػػ
تي رتراهكبكعته ؿت يهرختكنيهيرختكرام  ت تهعختتلترامي  تراعهمي ط

رعصػػػػػيطتصهميػػػػػ ترػػػػػ  متراهرطمتػػػػػ اتر    ػػػػػي ترامتميػػػػػ تراهعرهيػػػػػ :تيعرتػػػػػػمتالخطةةةةةوة الرا عةةةةةة: 
عر رعوػػػػػ تتػػػػػلتراػػػػ ر م تطكيمػػػػػ تر هػػػػػتتا عييػػػػختنفتعطػػػػػك ترمهيػػػػ تراهعمكهػػػػػ اتنكتراعتػػػػػمراترهويػػػػترنتل

تكر رما صو تصعتترام ا تيايو تهفتن  متراعطكراتت  ط
كيعػػػػػػ تصمػػػػػػتتراهعمػػػػػػـتركايػػػػػػختراطمتػػػػػػ تياػػػػػػتترػػػػػػ  متراهعػػػػػػ مؼتكراعتػػػػػػمراتكراهوػػػػػػ مراترا ػػػػػػ تم ت
 راتراع  ػػػػػػ تتػػػػػػ اعتمراتراهطمكتػػػػػػ أتكيػػػػػػػرـت اػػػػػػؾتصتػػػػػػمت يػػػػػػ ـتراهعمػػػػػػػـتتعهميػػػػػػ اته ػػػػػػؿتراهمراعػػػػػػػ ت

تكرلعرت مراترامتمي طططط
ترمتيـتراركايختراتمر ل:خطوة الخامسة: ال

يه ػػػػػػفتتػػػػػػلتيػػػػػػ  تراعطػػػػػػك تنفتيمػػػػػػتـتراهعمػػػػػػـتركايو رػػػػػػختامطمتػػػػػػ تاه ػػػػػػ صتروـتصمػػػػػػتترمكيػػػػػػؿت
تراهعمكه اتنكتراعتمراتياتتمهك تلعر رعو تتلترا ر م ط

كيه ػػػػػػػػػػفتنفتر ػػػػػػػػػػكفتيػػػػػػػػػػ  تراركايوػػػػػػػػػػ اتصمػػػػػػػػػػتتصػػػػػػػػػػ ؿتصتػػػػػػػػػػ مراتييا تيػػػػػػػػػػ تنكتن ػػػػػػػػػػ م تنكت
تييب م اط

ت



تمي ترلمرم ظتت اهعمكه ا:رع ي تصهالخطوة السادسة: 
يػػػػػػػرـتر تيػػػػػػػاتصهميػػػػػػػ ترلمرمػػػػػػػ ظتت اهعمكهػػػػػػػ اتنكتراعتػػػػػػػمراتراهرعمهػػػػػػػ تت اهمراعػػػػػػػ تكر  ػػػػػػػ م ت
راهرعكصػػػػػػػػػ طكيه فترمكيػػػػػػػػػؿتيػػػػػػػػػ  تراعتػػػػػػػػػمراتراهرعمهػػػػػػػػػ تياػػػػػػػػػتتييبػػػػػػػػػ م ات راتهععػػػػػػػػػتتت اع ػػػػػػػػػت ت

تامهرعمـت فت اؾت ي  صت تصمتترلمرم ظتتو ط
ترع ي تصهمي ترعرم ؿترارعمـ:الخطوة السا عة: 

رععػػػػػلتصهميػػػػػ ترعرمػػػػػ ؿتراػػػػػرعمـ:ت ػػػػػتم تراهػػػػػرعمـتصمػػػػػتترطتيػػػػػؽتهػػػػػ ترعمهػػػػػختتػػػػػلتهكر ػػػػػؼتاتيػػػػػت ت
تنعملتغيمترمؾترارلتمت ترارعمـتتيو ط

تكيه فترع ي تصهمي ترلعرم ؿتصفتطميؽ:
ترعكي ترايكمتنكتر ه م تصفتراهوه ترارعميهي طت-نت
ترارتمي تكراهع  ص اترااه صي طت- ت

تراهعصكت:ر ر  م تر ترةتالخطوة الةامنة: 
لتتػػػػػتتهػػػػػفترارت ػػػػػتتنفتراوػػػػػتؼترارعمهػػػػػلت ػػػػػتترممػػػػػؽتصػػػػػفتطميػػػػػؽتمػػػػػتك ترا ػػػػػمكؾتراهمغػػػػػك ت
تػػػػخطتكيه ػػػػفتنفتيمػػػػت ت اػػػػؾتعػػػػ ؿت ػػػػيمتصهميػػػػ اترارعمػػػػيـتيرارمػػػػكيـتراتعػػػػ  ل(تصػػػػفتطميػػػػؽتطػػػػم ت

تر   م تراهع  ت أتكايةتت ابمكم تتلتعو ي تصهمي ترارعميـط
ترار كيتتت ار. ي ترامراع :الخطوة التاسعة: 

ـ تر كيػػػػػػت تكرربػػػػػػ هفتيػػػػػػ  تراعطػػػػػػك تيظوػػػػػػ مترا ػػػػػػمكؾتنكتر ترةتهػػػػػػفت تػػػػػػؿتراهػػػػػػرعمـأتكهػػػػػػفت ػػػػػػ
تم ػػػػػػم تصػػػػػػفتنتر ػػػػػػختره عػػػػػػختهػػػػػػفتهمراعرػػػػػػػختكريػػػػػػميمختكتعػػػػػػ ةتعطػػػػػػطتارم ػػػػػػيعختكراكيػػػػػػكؿتتػػػػػػػخت

تراه ركلتراهمغك تراهمتتتتلتراوتؼترارعمهلط
 النموذج اليرمي الموجو نحو التكنولوجيا التر وية:

تمتترعميهي نتهكاو نتعمكترار عكاكاي ترارمتكي طيعٌتتعهك اتا عييخترارعميهلتهع
تكياممترعطيطتصهمي ترارعمـتكتؽتي رتراهعمتتصمتتراص ؿترار ال:

تكيؼتر يترؼتنكتراهوه اترارعميهي طت-ت1
ترمميؿترارعمـتنكترمميؿتراهوه اترارعميهي تير يترؼ(طت-ت2
يهيػػػػػػػػػػػػػػ ترصػػػػػػػػػػػػػػرم ؽتراظػػػػػػػػػػػػػػمكؼتنكتراصػػػػػػػػػػػػػػمكطتراع مايػػػػػػػػػػػػػػ تامػػػػػػػػػػػػػػرعمـتير اػػػػػػػػػػػػػػمرةراترارعمت-ت3

تكرمتيتي (ط
كيعػػػػػ تلتتػػػػػتتهػػػػػفتيػػػػػي غ تر يػػػػػترؼتيراهوهػػػػػ ا(ترارعميهيػػػػػ تصمػػػػػتتصػػػػػ ؿتصتػػػػػ مرات ػػػػػمك ي ت
همػػػػػتت ت  تمػػػػػ تامه مظػػػػػ تكراميػػػػػ ةتكرارمػػػػػكيـأتكيػػػػػرـت اػػػػػؾتت  ػػػػػرعترـتنتعػػػػػ ؿته ػػػػػؿ:تييهيػػػػػ أتيتػػػػػيفأت



ييػػػػػػعؼ(تكتػػػػػػلترمميػػػػػػؿتراػػػػػػرعمـتياػػػػػػممترمتيػػػػػػتتنعػػػػػػكرعترامػػػػػػتمراترا  هػػػػػػ تاػػػػػػرعمـتراوػػػػػػتؼأتك ػػػػػػ اؾت
تاتكراهو مراترا  تم ترارلتيمرتطتتو تهكبكعترارعمـترااتيتطرمميؿتراهعمكه 

كيعػػػػػ تلتتػػػػػت تامهعمػػػػػـتهػػػػػفترمتيػػػػػتتراه ػػػػػركلترارعميهػػػػػلتراػػػػػ متي ػػػػػرطي ت ػػػػػؿتهػػػػػرعمـترلعطػػػػػ ؽت
هعػػػػخأتكلتتػػػػت تاػػػػختهػػػػفتياػػػػمرةتصهميػػػػ ترمػػػػكيـتتػػػػلتبػػػػكةتر يػػػػترؼتراهمػػػػتت تاهعمتػػػػ تهػػػػتلترممػػػػؽت

تي  تر يترؼط
  نموذج ريجميوث   ةانيًا :نموذج تصميم التدريس الموسع

يفتصػػػػػػػمضتراعتػػػػػػػمراتراهعرممػػػػػػػ تتصػػػػػػػ ؿتهميػػػػػػػؿتكهك ػػػػػػػ تي ػػػػػػػ صتتتػػػػػػػلتتعػػػػػػػضتراعهميػػػػػػػ ات
تراعممي ت  اموـأتكرلمرم ظتت اعتمراترااتيت تتلترا ر م ترهويترنتل رما صو تكر  مي طت

كيم ػػػػػػػ تعهػػػػػػػك اتمياميػػػػػػػك تيعهػػػػػػػك اتريػػػػػػػهيـترارػػػػػػػتميةتراهك ػػػػػػػ (تصمػػػػػػػتتراتعػػػػػػػتتراهعمتيػػػػػػػ ت
راهك ػػػػػػ أتك اػػػػػػؾتتوػػػػػػتؼترعميػػػػػػؼتراهػػػػػػرعمـتتػػػػػػ اعتمراترااتيػػػػػػت تكرمػػػػػػتيهو تتصػػػػػػلةتهػػػػػػفترارميػػػػػػيؿت

كه ػػػػػ صترختصمػػػػػتتمتطوػػػػػ تتهػػػػػ تاتيػػػػػختهػػػػػفتعتػػػػػمرات ػػػػػ تم تهريػػػػػم تتوػػػػػ أتكهػػػػػفت ػػػػػـترلمرمػػػػػ ظتتوػػػػػ ت
تتلترا ر م تتعتترعظيهو تهه تيه عختهفتر رما صو تصعتترام كـطت

ـتكت ارػػػػ التتػػػػ فتراهػػػػرعمـتكتػػػػؽتيػػػػ رتراعهػػػػك اتاػػػػيةتهاػػػػمتتهرمػػػػؽوتامهعػػػػ مؼتكراعتػػػػمراأتكيمػػػػكت
عهػػػػػ تاػػػػػختتكمتتعػػػػػ ؿتتػػػػػلتصهميػػػػػ تراػػػػػرعمـطتتعهميػػػػػ تراػػػػػرعمـترعرهػػػػػتتصمػػػػػتت تعهميػػػػػ تراممػػػػػظترآلاػػػػػلأتكرغ

تعص طختكت صميرختتيو تكيربهفتعهك اتمياميك تهاهكص تهفتراعهمي اتيل:ت
ترلعري مطتت-ت1
ترارمميؿتراهرر ت طتت-ت2
تهمراع تر ت  متراهرعمم تت اهمركلتتص ؿتهعظـطتت-ت3

يػػػػػػهيـترارػػػػػػتميةتراهك ػػػػػػ تصمػػػػػػتترعميػػػػػػؼتراتعيػػػػػػ تراهعمتيػػػػػػ ترمػػػػػػكـتعظميػػػػػػ تمياميػػػػػػك تتػػػػػػلتر
تكراعهمي اتراهعمتي تكعظمي اترارعمـطت

كيػػػػػتؼتيػػػػػ  تراعظميػػػػػ تيػػػػػكترارػػػػػتماتراهررػػػػػ ت تنكترارػػػػػتماتهػػػػػفترا ػػػػػوؿتياػػػػػتترايػػػػػع طتكتػػػػػلت
ظػػػػػػؿتيػػػػػػ  تراعظميػػػػػػ تربػػػػػػتطتصهميػػػػػػ ترلعريػػػػػػ مأتكرارمميػػػػػػؿتراهررػػػػػػ ت تا ت ػػػػػػ مأتكتهػػػػػػ تنفتراهػػػػػػرعمـت

ت ارػػػػػ التي ػػػػػرطي تهمراعػػػػػ تيػػػػػ  تر ت ػػػػػ متكتعػػػػػ ةتهػػػػػ تيع  ػػػػػتختت ػػػػػيعرمؿتهػػػػػفترا ػػػػػوؿتياػػػػػتترايػػػػػع 
ترارك  تكرارمييؿتتلتي رتراا ةطت ـ  تكيوهختهعو أتكهفت 

تػػػػػػػرعمـتتعػػػػػػػػضتصهكهيػػػػػػػ اتراهعمتػػػػػػػػ ترات ػػػػػػػػيط تت-كتػػػػػػػؽتيػػػػػػػػ  تراعظميػػػػػػػػ تت-يتػػػػػػػتنترارػػػػػػػػتميةت
كر ت ػػػػ متراهم ك ػػػػ أتكتعػػػػتي تيعرمػػػػؿتراهػػػػرعمـتياػػػػتترعمػػػػـترميػػػػي اتيػػػػ  تر ت ػػػػ مأتكيػػػػكتيعرمػػػػؿت

يػػػػ ترعمهػػػػختتصػػػػ ؿتهررػػػػ ت تهػػػػفترا ػػػػوؿتياػػػػتترايػػػػع أتكيػػػػمتطتهػػػػ تيرعمهػػػػختهػػػػفتنت ػػػػ متهػػػػ تتػػػلتصهم
هػػػػػػ ترعمهػػػػػػخت ػػػػػػ تم نأتكيمػػػػػػكـتتعهميػػػػػػ اتراموػػػػػػـتكرارعظػػػػػػيـترارػػػػػػلتر ػػػػػػ صت تصمػػػػػػتترلمرمػػػػػػ ظتت  ت ػػػػػػ مت



راهرعمهػػػػػ تتصػػػػػ ؿترميػػػػػيملتكهك ػػػػػ تتػػػػػلتراػػػػػ ر م ترهويػػػػػترنتل ػػػػػرما صو تكر ػػػػػرعترهو تتػػػػػلتهكر ػػػػػؼت
تكعتمراتنعملطت

 تراعظميػػػػ تصمػػػػتتهػػػػ تكيػػػػؿتيايػػػػختا عييػػػػختتيهػػػػ تيرعمػػػػؽتتػػػػ ارعمـتراومهػػػػلتكي مػػػػظترصرهػػػػ تتيػػػػ 
تكراهرطمت اترا  تم تا ؿترعمـطت

تم ػػػػػم تص هػػػػػػ تت ػػػػػيط أتكهاهكصػػػػػ تهػػػػػػفتت-م ػػػػػػ تمياميػػػػػك تت-كت عريػػػػػ متيػػػػػرـترارػػػػػتميةت
ر ت ػػػػ متر    ػػػػي تصػػػػفتراهكبػػػػكعتراهمغػػػػك ترعمهػػػػخأتكتػػػػلتراعطػػػػك ترار ايػػػػ ترمػػػػتـتهاهكصػػػػ تهػػػػفت

تصػػػػػ ؿتهررػػػػػ ت تهرػػػػػتماتتوػػػػػتؼت يػػػػػ ت تراموػػػػػـتاػػػػػتلتراهػػػػػرعمـتيمػػػػػلتترارميػػػػػي اتصػػػػػفتيػػػػػ  تر ت ػػػػػ م
 اػػػػػػؾترمػػػػػػتيـتهمعػػػػػػصتامهرعمهػػػػػػيفتتوػػػػػػتؼتر تيػػػػػػاتصهكهيػػػػػػ اتراهعمتػػػػػػ أتكرمػػػػػػتيـتتعػػػػػػضتراعتػػػػػػمرات
رااتيػػػػػػت تتعػػػػػػتترػػػػػػ  ي تراهرعمهػػػػػػيفتتهػػػػػػ تاػػػػػػتيوـتهػػػػػػفتعتػػػػػػمرات ػػػػػػ تم تهريػػػػػػم تتػػػػػػ اعتمراترااتيػػػػػػت ت

تكر ؼتنعملطتك اؾتامتطو تتتعبو تكرلمرم ظتتو تكر رما صو تكعممو تياتته
كت ارػػػػػػػ التي ػػػػػػػ صتتن ػػػػػػػمك ترارػػػػػػػتميةتراهرػػػػػػػتماتنكتراهررػػػػػػػ ت تصمػػػػػػػتتاعػػػػػػػؿتراهػػػػػػػرعمـتتػػػػػػػ ص نت
كعصػػػػػػط نتتػػػػػػلتصهميػػػػػػ تراػػػػػػرعمـأتيعػػػػػػمؼتنيهيػػػػػػ تهػػػػػػ تيرعمهػػػػػػختهػػػػػػفتنت ػػػػػػ مأتكييػػػػػػؿتياػػػػػػتته ػػػػػػػركلت
ترعمػػػػػـتر ت ػػػػػ مترااتيػػػػػت تلتيه ػػػػػفتنفتيػػػػػرـت رايػػػػعكت تراػػػػػ متيع  ػػػػػتختكيمرػػػػػمضتيػػػػػ رتراعهػػػػػك اتتػػػػتف 

 ا  تم تاو رترارعمـطتتكفتركرتمتراهرطمت اتر
 مكونات نموذج التدريس الموسع: 

تيربهفتعهك اترارتميةتراهك  ت ت تر رمررياي اتم ي ي تكيل:ت
ترارتماتراهك  تيرارتماتهفتراه ركلترات يطتياتتراه ركلترايع (طتت-
ترتماتهرطمت اتراهرعمـترا  تم طتت-
تراهمعصطتت-
ترارمر ي طتت-
تراهص تو طتت-
تعصيطتراهعمتلطتر رمررياي ترارت-
تهعططتبتطتراهرعمـطتت-

تكتيه تيملتع رعمضتي  ترل رمررياي اتتصلةتهفترارمييؿطت
ي ػيمترارػتماتالتدرج الموسع  التدرج من المسةتو  ال سةيط ىلةى المسةتو  الصةعب :  -أوالً 

 راهك  تهفتراه ركلترات يطتياتتراه ركلترايع أتك اؾتكتؽتراعطكراترار اي :ت
 لعامة: تقديم ا فكار ا -



يػػػػرـت اػػػػؾتصتػػػػمترمػػػػتيـتصػػػػتتت ميػػػػؿتهػػػػفتر ت ػػػػ متراهػػػػمرتترتمي ػػػػو تتصػػػػمطتنفتر ػػػػكفتهم ك ػػػػ ت
تغيمتهامت طت

 التقديم العام الشامل:  -
ترعم تصهمي ترارمتيـتراص هؿتكتؽتنمتتنعه طتراهمركلترآلري :ت

تراهت تئ(طتت-ر امرةراتت-يراهم ييـت
:تيػػػػػػػػػػكتهاهكصػػػػػػػػػػ تهػػػػػػػػػػفتر صػػػػػػػػػػي ةتنكتر مػػػػػػػػػػتر تنكتر امهػػػػػػػػػػك أترارػػػػػػػػػػلترصػػػػػػػػػػرمؾتكراهموػػػػػػػػػػـك

تتعي  صتهعيع تراهعو طت
تر امرة:تيصيمتياتتراهو م تنكتراطميم ترارلت يؤتمتتو تراهرعمـتصلةته طت

تيكتص   تتيفتهموكهيفتنكتن  مطتتالم دأ:
كت ارػػػػػػػ التيرممػػػػػػػؽتراوػػػػػػػتؼتراعػػػػػػػ ـتهػػػػػػػفترارػػػػػػػتميةتصتػػػػػػػمترػػػػػػػتميةتنعهػػػػػػػ طتراهكربػػػػػػػي ترارػػػػػػػلت

ترربهفتراهم ييـتكر امرةراتكراهت تئطت
لتيػػػػػػػرـترارػػػػػػػتماتراهك ػػػػػػػ تلتتػػػػػػػٌتتنفتيربػػػػػػػهفترعظيهػػػػػػػ نتامهمػػػػػػػ ييـتكرعظيهػػػػػػػ نتا اػػػػػػػمرةراتكا ػػػػػػػ

كرعظيهػػػػػ نتعظميػػػػػ نأتكيػػػػػكتهػػػػػ تيػػػػػؤتمتياػػػػػتترعظػػػػػيـتراهمرػػػػػكلتنكتراطميمػػػػػ ترارػػػػػلتيمرػػػػػ تتيوػػػػػ تراهػػػػػرعمـت
تعتمررختكهع متختهفتناؿترلمرم ظتتو تكر رما صو طت

تتالتقديم الشامل:كيربهفت
تهم ييـأتيامرةراأتهت تئ(طترعري متعهطتراهمركلتراهعظـتيت-نت
تكب ت   ه تتهكرب تي رتراهمركلتراهعظـترارلت يرـترتمي و طتت- 
ترعرم ةتنت  متهفتي رتراهمركلتراهعظـتر كفتن  متت  ط تكنيهي تامهرعمـطتت-ا
ترعميـتر ت  متصمتته ركلترطتيملتصهملتلتممظلتهامتطتت-ةت

تيرـترلعرم ؿتت اهرعمـتصعتترمتيـتر ت  متهف:ت
ت-راعػػػػػػػػػػ ـتياػػػػػػػػػػتتراهك ػػػػػػػػػػ :تيػػػػػػػػػػرـت اػػػػػػػػػػؾتتعػػػػػػػػػػمضتر ت ػػػػػػػػػػ متراممصيػػػػػػػػػػ تراهميػػػػػػػػػػم تيهمػػػػػػػػػػ ييـت

تيامرةرا(طت
را ػػػػػػػػوؿتياػػػػػػػػتترايػػػػػػػػع :تيصػػػػػػػػيمتياػػػػػػػػتتراتػػػػػػػػتةتتعػػػػػػػػمضتر اػػػػػػػػ رةترامميمػػػػػػػػ تهػػػػػػػػفتر ت ػػػػػػػػ متت-

تيراهت تئأتر امرةرا(تصمتتراهرعمـت ـترلعرم ؿتياتتصمضتر ا رةتراهرعتت تهعو طت
 اهمػػػػػ ييـتراهم ك ػػػػػ تيرارػػػػػلتر ػػػػػكفتنه مروػػػػػ تراهم ػػػػػكةتياػػػػػتتراهاػػػػػمت:ترعميػػػػػؼتراهػػػػػرعمـتتت-

هم ك ػػػػ (ت  اصػػػػػام أتكهػػػػفت ػػػػػـترلعرمػػػػ ؿتياػػػػػتتتعػػػػػضتراهمػػػػ ييـتراهاػػػػػمت تيكرارػػػػلتر ػػػػػكفتنه مروػػػػػ ت
تغيمتهم ك  (ت  ا   ةطت



يعرهػػػػػتترػػػػػتماتهرطمتػػػػػ اتراػػػػػرعمـترا ػػػػػ تم تصمػػػػػتتةانيةةةةةًا: تةةةةةدرج متطم ةةةةةات الةةةةةتعمم السةةةةةا قة: 
راهعمتيػػػػػ تياػػػػػتتراممػػػػػ  ؽتكر ت ػػػػػ مترارػػػػػػلتلتتراتعػػػػػتتراهعمتيػػػػػ تنكتراػػػػػرعمـتراومهػػػػػلأتكرصػػػػػيمتراتعػػػػػت

تػػػػت تهػػػػفترعميػػػػؼتراهػػػػرعمـتتوػػػػ ت تػػػػؿترمػػػػتيـتر ت ػػػػ متنكتراعتػػػػمراترااتيػػػػت تاػػػػختراهػػػػمرتترعمهوػػػػ ت عوػػػػ ت
 رربهفتراهرطمت اترا  تم تاو  تر ت  مترااتيت طت

تكرربهفتي  تراهرطمت اترا  تم تر ا رةترام ي  ترار اي :ت
تراهم ييـطتت-
تيم طتراع   اتراهر.ت-
ترعميؼترايم اطتت-
تراع   اتراترعمي تتلتراهموكـطتت-

ر ػػػػػ صتتصهميػػػػ ترارمعػػػػػيصتصمػػػػػتترمرمػػػػ ظتراهػػػػػرعمـتتػػػػػ اعتمراأتكراميمكاػػػػػ تةالةةةةةةًا: الممخةةةةة : 
 تكفتع ي عو أتكرعهؿتي رمررياي ترارمعيصتصمتته تيمل:ت

تيي غ تر ت  متراهتمك  تتص ؿتت يؽطتت-ت1
تتلتصهمي تر  مي طتترمتيـتنه م تصفتي  تر ت  متر  صتت-2
ترمتيـترعرت مرات رري تا ؿتت م تهفتي  تر ت  مطتت-ت3

تكيع ؾتعكص فتهفتراهمعي اتراه رعته تتلتي رتراعهك ا:ت
راهمعػػػػصتراػػػػػترعمل:تيربػػػػػهفترمعييػػػػػ نتا ػػػػػؿتراعمػػػػػ طترارػػػػػلترػػػػػـترتمي ػػػػػو تتػػػػػلتراػػػػػتمةت ررػػػػػخأت

تكياممتتلتعو ي تي رتراتمةطت
اػػػػػػػتمكة:تكيربػػػػػػػهفترمعييػػػػػػػ نتا ػػػػػػػؿتهمعػػػػػػػصتر ت ػػػػػػػ متراهربػػػػػػػهع تتػػػػػػػلتهاهكصػػػػػػػ تهػػػػػػػفتر

ـٌترتمي ػػػػػو تتػػػػػلتهاهكصػػػػػ تهػػػػػفتراػػػػػتمكةأتكياميػػػػػختراهعمػػػػػـتصػػػػػ ت تاػػػػػتلت راعمػػػػػ طتكر ت ػػػػػ مترارػػػػػلترػػػػػ
ترعرو  ختهفتيصط ةتي  تراتمكةطت

مرػػػػػػػػتتعممػػػػػػػػؽتراموػػػػػػػػـتراهعهػػػػػػػػؽأتكرغ ػػػػػػػػ م تراهرعمهػػػػػػػػيفتاػػػػػػػػرعمـتراهعػػػػػػػػ مؼترا عةةةةةةةةًا: التراكيةةةةةةةةب: 
ت تهػػػػػفتمتػػػػػطتراعتػػػػػمراتكر ت ػػػػػ مترااتيػػػػػت أتكرلمرمػػػػػ ظتتوػػػػػ تكصػػػػػتـتاعموػػػػػ تصمبػػػػػ تامع ػػػػػي فتلتتػػػػػ

 رارلتنصطياتامهرعمهيفتتص ؿتها نتتلتكمتراطت
تراعهك اتراهك  تتلترارتميةتيربهفتعكصيفتهفترارمر ي طت تكيكب تميايمك تنف 

تراعكعتر كؿ:ترارم ي ت كتراعهطتراترعمل:ت



تيتػػػػيفتيػػػػ رتراعػػػػكعتهػػػػفترارم يػػػػ تراع  ػػػػ اتراهكاػػػػكت تتػػػػيفتر ت ػػػػ مترااتيػػػػت تراهربػػػػهع تتػػػػل
راػػػػػػتمةتراكرمػػػػػػتترارػػػػػػلترػػػػػػـترتمي ػػػػػػو تهعػػػػػػ نأتكت ارػػػػػػ التيعهػػػػػػؿتيػػػػػػ رترارم يػػػػػػ تصمػػػػػػتته ػػػػػػركلتنتمػػػػػػلت

تايمتطتنت  متراتمةتراكرمتطت
تراعكعترا  عل:ترارم ي ت كتراعهطتبهفتراهكرتترارتمي ي :ت

يتػػػػػػيفتيػػػػػػ رتراعػػػػػػكعتهػػػػػػفترارم يػػػػػػ تراع  ػػػػػػ اتراهكاػػػػػػكت تتػػػػػػيفتر ت ػػػػػػ مترااتيػػػػػػت أتكر ت ػػػػػػ مت
ـ ترتمي و تاختبهفتهاهكص تهفتراتمكةتراهمته تاخطترا  تم تاتلتراهرعمـتكرار تلتر

كت ارػػػػػػ التيعهػػػػػػؿتيػػػػػػ رترارم يػػػػػػ تصمػػػػػػتته ػػػػػػركلتصهػػػػػػكتمتايػػػػػػمتطتر ت ػػػػػػ متراهمتهػػػػػػ تبػػػػػػهفت
تهاهكص تهفتراتمكةتكر ت  متراع ه تراص هم طت

رػػػػػرـتيػػػػػ  تراعهميػػػػػ تصتػػػػػمترعػػػػػٌمؼتنكاػػػػػختراصػػػػػتختتػػػػػيفتر ت ػػػػػ مترااتيػػػػػت ترارػػػػػلتخامسةةةةةًا: المشةةةةةا ية: 
 كتعضتر ت  متراهتاكت تكراهعمكت تامهرعمـتهفتع ماتراهكبكعتراهتمكةطتت يرـترتمي و أ

تيػػػػػ  تراهػػػػػكرتت ريػػػػػت ت راتهععػػػػػتت كر ػػػػػ صتتيػػػػػ  تراعهميػػػػػ تصمػػػػػتتتوػػػػػـتراهػػػػػكرتترايػػػػػعت أت ف 
تاتلتمتطو تته تيكتهتاكؼتاتلتراهرعمـتكهعمكؼتت اع ت تاخطت

تكر كفتي  تراعهمي تن  متت صمي تصعته تر كفتنكاختراصتخت تيم ط
رعػػػػٌتتراطميمػػػػ ترارػػػػلتيعػػػػ ا تتوػػػػ تراهػػػػرعمـتر ت ػػػػ متادسةةةةًا: اسةةةةتراتيجية التنشةةةةيط المعرفةةةةي: س

راهتمك ػػػػػ تصػػػػػ ه نت كيػػػػػ نتتػػػػػلتصهميػػػػػ تراػػػػػرعمـأتكرربػػػػػهفتيػػػػػ  تراطميمػػػػػ تهوػػػػػ مراترعميهيػػػػػ تكت ميػػػػػ ت
 ي رعتهو تراهرعمـتتلتراهكربي تراتمر ي تراهرعكص طت

ت:تكر يمتر رمررياي ترارعصيطتراهعمتلتصتمتهعمعييفتيه 
صتػ م تصػفتصهميػ ات يعيػ تهمػتت تتعػتتتهػفتراعع يػمتاستراتيجية المنشطات المتضمنة:  -1

تكراعكرهؿتكرلصرت مراتكراظمكؼطت
تكرتع تنص  لنتهرعتت :تتمتتر كفتص  نتنكتيكم تنكتهعطط نتهم ييهي نط

ترعتيعػ تيكظػؼتراهػرعمـتر  ػرمررياي تراه ر ػت ت ػ تم نتتػلتيتػاستراتيجية منشطات الحل:  - 2
تيكمت يعي تاه ترعمهختهفتصهمي ات يعي أتكي رتيممؽتيتتيف:ت

ترم يفتر ر   تراهرعمـتامهعمكه اتكراهع مؼترااتيت أتكرمرم ظختتو طتت-نت
ي يػػػػػػػػتتر ػػػػػػػػرعترـترل ػػػػػػػػرمررياي اتراهعمتيػػػػػػػػ تتصػػػػػػػػ ؿتكرعتهػػػػػػػػفت م يػػػػػػػػ اتراهػػػػػػػػرعمـتت- ت

تامرعمـطت
ترابػػػػػتطتمميػػػػػ تراهػػػػػرعسةةةةةا عًا: مخطةةةةةط ضةةةةة ط المةةةةةتعمم:  مـتامميػػػػػ ـتتعهميػػػػػ اتيععػػػػػلتهموػػػػػـك

 رلعري متكرارر ت طتكيرـتكتؽترآلرل:ت
تبتطتراهمركلتراهمرتترعمهخطتت-ت1
تبتطتهعتؿترا مص ترارلت يرعمـتكتمو طتت-ت2



تبتطتصهمي تصمضتراهكبكعتراهتمةأتكرمري تنت  م طتت-ت3
تبتطتصهمي ترل رعترـتراكرصلتل رمررياي اتراهعمت طتت-ت4
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت



تـتراعصطرارعم

 تمييد:
يكراػػػػػختصيػػػػػمع ترامػػػػػ الترمػػػػػتي اتكرمػػػػػكلاتصتيػػػػػت أتهعوػػػػػ ترمػػػػػتي اترار.يػػػػػمراترا ػػػػػميع أت 

كرارمػػكلاتراهر ػػ مص تتػػلتصػػرتتهاػػ لاتراميػػ  أتكرا ػػكم ترار عكاكايػػ أتكرلعماػػ متراهعمتػػلتراو  ػػؿأت
 كرا متيه ؿترمتي نت تيمرنتيكراخترارمتكييفتتلتها ؿترارمتي تكرارعميـط

ـترعػػتتراطمر ػػؽتكراك ػػ  ؿتكر تكراترارمميتيػػ ترلصري تيػػ ت ػػ تم تصمػػتتهكر تػػ تكتػػلتبػػكةت اػػؾتاػػ
ي  ترارمتي اتكرارطكمراتكرارمكلاأتكلتر  و ـتتلترارعهي تتيكمي تراهعرممػ تتيػكم تت صمػ أتههػ ت
نتلت اؾت مختياتتيص ت ترارم يػمتكرارعظػيـتكراتعػ ةأتك يػ ت ترام اػ تياػتتهتػ تمراتع  ػ تيتترصيػ تتػلت

هعػػ ي ترارمتيػػ تكرارعمػػيـتا كعػػخترا ػػتيؿتراكميػػتت صػػترتتراط  ػػ اتراتصػػمي أتكراتعيػػ تر    ػػي تتييػػ  
تامهاره تيي  نتكهمركلط

كتلتي رتيرطم تروي  تراممتتراهرعمـتامهص م  تتلتراػرعمـتراعصػطتاتعػ ةتراهعمتػ تكر ػرعترهو أتت
تيره ه رخترام بم تكراه رمتمي طكرمميؽترا م ت تراعمهي تكرامي بي تكرار عكاكاي تتلتبكةتم ا رختكر

كصميػػختيؤ ػػتترارمتكيػػكفتتػػلتراهعػػ ي تكرتمي ػػو تنفترارعمػػيـتاػػـتيعػػتتهاػػمتتعمػػؿتراهعمتػػ ترمميػػتي نتت
ياتتراهرعمـتكممظو تكر رما صو أتتؿتصهمي ترععتتترعصػيطتراهعمتػ ترا ػ تم تامهػرعمـأتكتعػ ةتراهعمتػ ت

تكر ر  تو أتكتوهو أتكرلمرم ظتتو أتكر رعترهو طت

رمميػػػػػػؽت اػػػػػػؾعتتمػػػػػػتترعػػػػػػ تةتصمهػػػػػػ ةترارمتيػػػػػػ تكراهورهػػػػػػكفتتطمر ػػػػػػؽترارػػػػػػتميةتصمػػػػػػتتطػػػػػػم تكا
رل ػػػرمررياي اتكراطمر ػػػؽتراهرعكصػػػ ترارػػػلتراعػػػؿتهػػػفتراهػػػرعمـتهم ػػػمرنتكع صػػػط نتتػػػلتراعهميػػػ ترارعميهيػػػ ت

ترارعمهي أتع  متهعو ترارعمـتراعصطط

 النشط التعمم تعريف -1
متر  تي رته ت كمفتت.يم تهػفتراهمػ ييـترارمتكيػ تيعتترارعمـتراعصطتهفتتيفتن  متنعه طترارعمـتت

را  يم أتي تيفترليره ـترامميملتت ارعمـتراعصطت تترتمكمتايترنتتلترار ػعيع اأتك ػتتنعػ ترليرهػ ـتتػخت
يػػػ ترتتتكبػػػك تهعػػػ تهطمػػػ ترامػػػمفترامػػػ تمتكراعصػػػميفأتي تظوػػػمتتصػػػ ؿتاػػػتمتتػػػلتراكليػػػ اتراهرمػػػت ت

ـت2001كتمي تتكؿتراع اـأتكتعؿتراهعطمػ تراعمتيػ تهعػ تصػ ـتتر همي ي أتكرعرمؿتتعتت اؾتياتتنكمكت 
ت تمتترلرا ي اترارمتكي تراهع يم ط



ك تتمظلترارعمـتراعصطتت اعتيتتهفترارعميم اتعظمرنت يهيرخأتك ػمص ترعرصػ م تتػيفتر ك ػ طتت
ترارمتكي أتكتيه تيملتع  متتعضتهعو :

امط اػ تتػلتراهتم ػ تر عصػط ترارعميهيػ تتمتتيعٌمؼتراػرعمـتراعصػطتتتعػخ:تلتراػرعمـتراػ متيػكتمتت
راهرعكصػػ أتكراع يػػ تت ػػؿتط اػػ أتكعتػػمراترعمػػـتهمركمػػ تراعو يػػ تكغيػػمتهمػػتت ت ػػمم نأتكي ػػكفتتكمت

تراط ا تتكمتراهص مؾتتم صمي تكعص طأتكي رطي تنفتي كفتعتمراترعميهي تهع  ت لطت

راطػػػ  تتتعصػػػط تت هػػ تيعػػػتتراػػػرعمـتراعصػػػطتلطميمػػػ ترعمػػػـتكرعمػػػيـتتػػػلت فتكرمػػػتأتيصػػػرمؾتتيوػػػ ت
هرعكص تر ه تاوـتت  ي. ةتر يا تلتكرارم يمتراكرصلأتكرارمميػؿترا ػميـتاهػ ت تراتمر ػ أتي تيصػ مؾت
تراهرعمهكفتتلترآلمرةتتكاكتتراهعمـتراهي متاعهمي ترارعمـأتهه تيتتعوـتعمكترمميؽتنيترؼترارعمـلت

رارعميهػػػلتتم صميػػػ تتكيعػػػٌمؼتتتعػػػخ:تلت اػػػؾتراػػػرعمـتراػػػ متياعػػػؿتراط اػػػ تيصػػػ مؾتتػػػلتراهك ػػػؼت
تتختهفتتم أتك مرة أتك ر ت ترم ميمترماتيصمرؼتكركايختراهعمـلطت تكعص طأتهفتع ؿته تيمـك

رارعمـتراعصطتتتعػخ:تلي ػرمررياي ترتمي ػي ترعهػؿتصمػتترع.هػ ةتكهصػ م  تراطػ  تك تتيعٌمؼتت
تتلترارعمـأتكررطم تهعوـتنفتيم مكرتتلته تيا تنفتيؤتك تنكتيمعمك لتط

اػػػػػرعمـتراعصػػػػػطتيععػػػػػتتتتعػػػػػ ةتراهعمتػػػػػ أتكهع ااػػػػػ تراهعمكهػػػػػ اأتكرارمػػػػػمؾتاهػػػػػ تكمرةت هػػػػػ تنفترت
ترل را ت اترا متي تياتترارم صؿتاه تيمتهختراهعمـتامط  ط

كي  رتكصفتطميؽتر رعمرضترارعميم اترا ػ تم تع مػظتنفتهعظػـتراتػ م يفت ػتتم ػ كرتصمػتتت
راتماػ تر كاػتتصمػتتهصػ م  ترار هيػ تتنفترارعمـتراعصطتطميم ترعمـتكرعميـتتلت فتكرمتأتيمر  تتػل

كرع.ه  ػػوـتتػػلتصهميػػ تراػػرعمـأتكررطمػػ تهػػعوـترارم يػػمتتػػلتهػػ تيمكهػػكفتتتتر ػػخأتكرارػػلتصػػفتطميموػػ ت
ي ر  ترار هي تهو مراتكعتمراترعميهي تاتيت تروتؼتياتترعهي تن يتتط  ػ اترارم يػمتكر تػترعأت

ركايوخأتكتلتاكتهػفتر امػ تكراهػكت تكرعهي تاهي تاكرع تصعييروـأتك اؾترماتيصمرؼتراهعمـتكت
تكرارع كفتتيفتر هي ترايؼتراكرمتط

 ال نائية: الن رية من ور من النشط التعمم -2
ررهرػػػ تراعظميػػػ تراتع  يػػػ تتصػػػعتي ت تيػػػم تاػػػتلتراهعظػػػميفترارمتػػػكييفتا كعوػػػ تعظميػػػ تاتيػػػت تتػػػلتت

ترارمتي ترعت ماتهفتراعظمي اتراهعمتي ط



ع  يػػػ تهػػػفتعػػػ ميريف:ترامم ػػػمي تكرا ػػػي كاكاي أتتهػػػفتراع ميػػػ تكيه ػػػفتراعظػػػمتياػػػتتراعظميػػػ تراتت
(تهػفتنتػم تهعظميوػ تراػ متيعػتتكربػ ترامتعػ اتVon Glasserfeldرامم ػمي تيعػتتتػ فتا  ػمتيمتتي

ر    ػي تامتع  يػ ت عظميػػ تهعمتيػ أتكيػػملتا  ػمتيمتتنفتراهعمتػ تريتعػػتتت ػت تعصػػ طتراهػرعمـأتكتػػتفت
يػػ تر يػػؼت   هػػ تصمػػتتعتػػم تراهػػرعمـأتكنفتراػػرعمـتي ػػرعتتياػػتتصهميػػ تراكيػػكؿتياػػتتراهعمتػػ تيػػلتصهم

تصهمي تراهم مع تتيفتراعتم ترااتيت تكراهعمت ترارلترـتر كيعو تهفتراعتمراترا  تم ط

(تهمػتـتراعظميػ تراتع  يػ تJean Piagetنهػ تهػفتراع ميػ ترا ػي كاكاي أتتيعػتتاػ فتتي ايػختيت
عمتػػلتكراػػرعمـتراهعمتػػلتن   ػػ نتامعظميػػ تراتع  يػػ تهػػفتهعظػػكمترعميهػػلأتي ترعػػتتعظميرػػختتػػلتراعهػػكتراه

تصمتترترمربيفتيه : ترا ي كاكاي أتكيلترمـك

ر كؿ:تيفترارعمـتصهميػ تتع  يػ تعصػط تكه ػرهم أتكيمػت تراػرعمـتصػفتطميػؽترم صػؿترامػمتتهػ ت
تتي رخط

را  عل:تيفت ؿتهرعمـتيهمتتهمرمؿتعهكتهعرمم ترريؼت ؿتكرمت تهعو تتمتم تصمتتنترةتهوػ ـت
تي تهرعتت تكهرعكص طتصمم

لكيػػملتتي ايػػختنفتصهميػػ تراهعمتػػ تر هػػفتتػػلتتعػػ ةتنكتيصػػ ت تتعػػ ةتهكبػػكعتراهعمتػػ أتكراػػرعمـتت
راهعمتلتصعتتتي ايختيكتصهمي ترعظيـت رريػ تا تعيػ تراهعمتيػ تاممػمتتتوػتؼته ػ صترختصمػتترار يػؼأت

اع صػ  تهػفترم صمػختتهععتتنفترا ػ  فترامػلتي ػعتتامػرعمـتهػفتناػؿترار يػؼتهػ ترابػ.كطتراهعمتيػ تر
ه تهعطي اتراع اـتراراميتلأتكي  تراب.كطترؤتمتغ ات نتياتتم ا تهفترلبػطمر تنكترارع  بػ ات
تػػلتر تعيػػ تراهعمتيػػ تاػػتلترامػػمتأترتتعػػختل ػػرع ت تم اػػ ترارػػكر فتراهعمتػػلتهػػفتعػػ ؿتصهميػػ ترارعظػػيـت

ترا ررلتينكتراهكر ع (أتكهفت ـترمميؽترار يؼته تراب.كطتراهعمتي ط
 تنفتريػػكمتراتع  يػػ تامرعمػػيـتراهعمتػػلتيرمػػتتتصػػفتطميػػؽتهػػ تنكبػػمختيتي ايػػخ(تهػػفتنفت هػػت

يتؼترارمتيػ تر    ػلتيره ػؿتتػلتيياػ تتنتػمرتت ػ تميفتصمػتتصهػؿتنصػي ةتاتيػت أتنتػمرتت ػ تميفتصمػتت
نفتيعرمصػػػكرأتكي رصػػػمكرأتكيػػػت مكرتتيهػػػ تيمػػػتـتاوػػػـأتكاي ػػػكرتنتػػػػمرترنت ػػػ تميفتتمػػػطتصمػػػتتنفتيعيػػػتكرتهػػػػ ت

تطليايختر اػي ؿترا  تمػ رػكيمات
(ت_يػ م تعظميػ تراػرعمـت متDavid Ausubel هػ ترعػتتتمػك تكنصهػ ؿتتيميػتتنك كتػؿتيت

راهععػػػت_تر  ػػػ ةتراعظػػػممتامتع  يػػػ أتي تيؤ ػػػتتنفتهعمكهػػػ اتراهػػػرعمـترا ػػػ تم ترعػػػتتصػػػ ه نتهوهػػػ نتتػػػلت
ترمتيتته تيرعمهختتلتهك ؼتهعيفأتكه تيص مختهفتهععتط



متيعرهػتتصمػػتترامم ػػم تراتع  ي _نمػػتتنعهػ طتراػػرعمـتراػػ متيؤ ػػتتصمػػتتراػػ –كيعػتتراػػرعمـتراعصػػطتت
رارعمـت متراهععتترام  ـتصمتتراموـتهفتع ؿتراػتكمتراعصػطتامهرعمهػيفتتػلتصهميػ تراػرعمـأتميػ تيفت
راهصػػ م  ترام ميػػ تراعمميػػ تامهرعمهػػيفتتػػلتر عصػػط ترارػػلتيمكهػػكفتتوػػ ترػػرـتبػػهفتتػػمؽتصهػػؿتاتعػػػ ةت

ت طهم ييهوـتكهع متوـتراعمهي

أتكرارلترعتتر   ةتامرعمـتراعصطتالم ادئ ا ساسيةكرمر  تراعظمي تراتع  ي تصمتتصتتتهفتت
تع  مي ت  آلرل:

 رارعمـتراعصطتصهمي تتع  ي :تي تيرص ؿتراهععػتتترعػؿتراتعيػ تراهعمتيػ تامهػرعمـتهػفتعػ ؿترم صػؿت
راهعمكهػ اتتمكر خته تراع اـتراع مالأتهفتعػ ؿتر كيػت تتهعمكهػ اتكعتػمراتره عػختهػفتمتػط

 رااتيت تته تاتيخأتكتص ؿتيرمؽته تراهععتتراعمهلترايمي ط

 رارعمـتصهمي تعصط :تنمتيت ؿتراهرعمـتاوترنتصممي نتامكيكؿتياتتر رص ؼتراهعمت تتعم خط 

 رارعمـتصهمي تغمبي تراركاخ:تاختيتؼتي عتتع اختراهرعمـتارمميؽتنغمرضتهعيع تر وـتتػلت
ي تصفتن  م تهميم تاتيخأتنكترمبلتع ص ت رري تاتيختعمػكتمؿتراهص م ترارلتيكراوو أتنكترا

 رعمـتهكبكعته ط

 رربػػػهفتصهميػػػ تراػػػرعمـتيصػػػ ت تتعػػػ ةترامػػػمتتاهعمترػػػختهػػػفتعػػػ ؿتصهميػػػ ترمػػػ كضترارهػػػ صلتهػػػ ت
 رآلعميفط

 راهعمت ترا  تم تصمطتن   لتاتع ةترعمـت متهععتط 

  مميمي تكر عي طتررويتتامرعمـتنتبؿتراظمكؼتصعته تيكراختراهرعمـتتهص م تنكتهوه 

 راوػػتؼتهػػفتصهميػػ تراػػرعمـتيػػك:تيمػػتر تر يمػػ اتررػػكرةـتهػػ ترابػػ.كطتراهعمتيػػ تراهه م ػػ تصمػػتت
 عتم تراهرعمـط

 راهرعمهػػػػكفتيعرممػػػػكفتتيهػػػػ تتيػػػػعوـتتػػػػلتتعػػػػ ةتراهعمتػػػػ ت ػػػػؿتصمػػػػتتم ػػػػ تهػػػػ تاتيػػػػختهػػػػفتعتػػػػمرات
تكهعمكه ات  تم ط

رم ػ تصمػتتراػرعمـأتكرصػا تتكي  رتعاتتنفتراعظمي تراتع  يػ ترعػتتعظميػ تتػلتراػرعمـتراهعمتػلأت
ر ػػػرم اي تراهػػػرعمـتك رريرػػػختكهت تمررػػػخأت هػػػ تنعوػػػ ترعػػػتتيمػػػتلتعظميػػػ اتراػػػرعمـترامتي ػػػ ترارػػػلترراوػػػات



نعظػػػػ مترارمتػػػػكييفتيايوػػػػ تهػػػػفتناػػػػؿتتمػػػػكم تصػػػػتتتهػػػػفترل ػػػػرمررياي اتكراطمر ػػػػؽتكراعهػػػػ  اترارتمي ػػػػي أت
تكريهيهو تا  رم ت تهعو أتكركظيمو تترعؿترايمكؼتراتمر ي ط

 النشط: التعمم أىمية -3
رتم تنيهي ترارعمـتراعصطتتلتعم طتصتيت تع  متهعوػ تهػ تيمممػختهػفتعرػ   تييا تيػ تاهرعمهػلتت

تتلتراهترمةأتكيلترآلري : ترايـك

 تاػتيوـت يفتهرعمهلترايكـتيعرممكفتصفتن  توـتهػفتراهرعمهػيفترا ػ تميفأتكنفتهرعمهػلترايػـك
رارع هػػػؿتتعميهيػػػ ترارعمهيػػػ ترارػػػلترعرهػػػتتصمػػػتراتي ػػػ ترارركاػػختن تػػػمتعمػػػكترار عكاكايػػػ أتكعمػػػكت

 .را مي ته تر او  تكر تكراتراه  ه تامرعمـتراعصط

 يفتراهص م  تراعصط ترمكمترارعمـتتيمؼتراعظمتصفتراتي  تراهكاكت تتيو ط 

 ه  عػػ اتكنتكرات يفتراػػرعمـتراعصػػطتيرطمػػ تاوػػكترنت يعيػػ تهػػفترار هيػػ أتكيػػكتمتاوػػـتك ػػ  ؿتكرغ
 معملتامرعمـتراهميتتكرام صؿأتكي.يمتهفتررا ي روـطر  صتتصمتترارطتيؽترا

 يفتر عصػػط ترا  يػػم ترارػػلتيعرهػػتتصميوػػ تراػػرعمـتراعصػػطترممػػؿتهػػفتر عصػػط ترارعميهيػػ ترا ػػمتي ت
ه ؿ:تر ي. ةترا متلأتكنع تكرػتكيفتراه مظػ اتطيمػ تك ػاتراميػ أتك اػؾتتصػ ؿتي يػمت

 ترتعيروـتامرعمـأتكرلع.ه ةتتيو ط

 ا ػػؿتهػفتراهعمػػـتكراهػػرعمـتهاػػ لنتامر ػمي تكراهرعػػ تتػػلترارم يػػمأتكيتعػػتيـتيه ػؿتراػػرعمـتراعصػػطت
 صفتراهمؿتكرامر ت تتلتنعصطروـترايكهي ط

 رص ؿتهع مؼترار هي ترا  تم تصفتطميؽترارعمـتراعصطتتاي نتصعػتترعمػـتراهعػ مؼترااتيػت أت
 تك ترارعمـطتكي رتيرمؽته تتوهع تمكؿتر ر  م تراهع مؼترا  تم تا كعو تصمط نتبمكمي نتام

 يركيػػػؿترار هيػػػ تعػػػ ؿتراػػػرعمـتراعصػػػطتياػػػتتممػػػكؿت راتهععػػػتتصعػػػتيـتامهصػػػ  اعت عوػػػـت
امرةراتهتاكت تصعتيـط  يمتطكفتراهع مؼترااتيت تتًم ىمأتكرغ

 يميؿتراهرعمهكفتع ؿترارعمـتراعصطتصمتترع ي رات  تي تمكؿتتوهوـتامهع مؼترااتيت ط 



 اعر اػػ اتكر  ػػ م تهػػفته ػػركي اتهرم كرػػ تتػػلتي ػػ صتتراػػرعمـتراعصػػطتراهعمػػـتصمػػتترعريػػ متر
رايػػػعكت أت ػػػلترمرصػػػلتهػػػ تيفترار هيػػػ تهػػػفتتػػػمكؽتتمتيػػػ أتكيمػػػتـتاوػػػـتراه ػػػ صت تكراعيػػػ ت

 كر مص تتتلتراك اتراهع   ط

 صعته تعصا تراهرعمهيفتصمتتراهص م  تتػلتر عصػط ترارػلترػؤتمتتوػـتياػتتراهع  صػ تكطػم ت
ت ععػػػ تلتععهػػػؿتصمػػػتترلمرمػػػ ظتر تبػػػؿتر  ػػػ م تكراركبػػػيم اتراع يػػػ تتهمرػػػكلتهعػػػيفعت

امهعمكهػػ اتراع يػػ تت اهػػ ت تراتمر ػػي تتمػػطأتتػػؿتع ػػ صتتصمػػتترعهيػػ ت ػػتمراترارم يػػمتاػػتيوـت
تنيب نط

  النشط التعمم أىداف -4
ترره ؿتنيترؼترارعٌمـتراعصطتتلترآلرل:

 رصاي تراهرعمهيفتصمتتراهص م  تتلتكب تنيترؼترعمهوـأتكرا علتعمكترمميمو أتكرمهؿت
تؤكاي ترعمهوـطه 

 رصاي تراهرعمهيفتصمتتر ر   تهو مراترارم يمتراع  تته ؿ:ترل رعر اتكرل رممرةطططتياخط 

 رصاي تراهرعمهيفتصمتتمؿتراهص  اأتكرغ   توـتراعتيتتهفتهوػ مراتمػؿتراهصػ  اته ػؿت
رمهػػػػؿتراه ػػػػؤكاي أتكراتمػػػػ تصػػػػفتر تاػػػػ تراهع  ػػػػت أتك ػػػػع ترلطػػػػ عأتكمػػػػ ترل ػػػػرط عت

 .بكصي تتلترع كؿترامب ي أتكرارممؽتهفتر هكمتراهعرمم راعمهلأتكراهكت

 رتمي تراهرعمهيفتصمتتنفتيعمهكرتنعم وـتتتعم وـأتك يؼتيتم كفتصػفتراهعمكهػ اأتك يػؼت
ييػػػػععكفتراك ػػػػ  ؿترارعميهيػػػػ تراهع  ػػػػت أتك يػػػػؼتي رتػػػػكفترارمػػػػ ميمتراصػػػػمكي تكيممكعوػػػػ تنهػػػػ ـت

 .رتنعم وـتتتعم وـ ه  وـأتكغيم تهفتر هكمترارلترصاعوـتصمتتنفتيعمهكت

 يػػػػ ت تع ػػػػت تر صهػػػػ ؿتر تترصيػػػػ تاػػػػتلتراهرعمهػػػػيفتصػػػػفتطميػػػػؽتر عصػػػػط تراهرعكصػػػػ ترارػػػػلت 
 يه م كعو عتتي ر تكفتهفتع او تهو مراترارم يمتر تترصلت  اط   تكر ي ا تكراهمكع ط

 ي  ػػػ  تراهرعمهػػػيفتهوػػػ مراترارعػػػ كفتكرارم صػػػؿتكراركريػػػؿتهػػػ ترآلعػػػميفتصػػػفتطميػػػؽتراعهػػػؿت
 اتيػػػ.يم تنكت تيػػػم تترعػػػؿتراماػػػم تراتمر ػػػي تنكتع ماوػػػ أتكرمػػػاتيصػػػمرؼتبػػػهفتهاهكصػػػ

 .راهعمـ



 رصاي تراهرعمهيفتصمتتراهمكمتتعتمراترعميهيػ تكمي ريػ تمميميػ أت فتراػرعمـتراعصػطتن   ػ نت
يمكـتصمتتهتتنتراعهؿتصفتطميؽتراعتم عتهه تياعػؿترػت يمتراػرعمـتنتمػتتن ػمرنأتكن  ػمتم ػكع نت

 اختهو مراترارم يمتراعمي ت  ارمميؿأتكرارم ي أتكرارمكيـطاهت تنطكؿعتتي ر تكفتع 

 النشط: التعمُّم في المعّمم دور -5
ريػػرـتراػػػرعمـتراعصػػطتتػػػ اهعمـأتكاعػػؿتاػػػختنتكرمرنتتػػ م  تيؤتيوػػػ تهػػفتناػػػؿتراميػػكؿتصمػػػتتعرػػػ   ت

 كهعما اتييا تي أتكهفترمؾتر تكرمتراهوه تامهعمـتتلترارعمـتراعصطته تيترل:

 ت نتامر ه يػػػ تصمػػػتتراػػػرعمـتراعصػػػطتهػػػ تطػػػم ترارهميعػػػ اتصمػػػيوـأتكروي ػػػ تراتي ػػػ ترارعمهيػػػ تهػػػتمى
 راهميط تت ار هي أتكرغ مر و ط

 ػػػمت ه ػػػرهع نتايػػػترنتامر هيػػػ أتي تيعهػػػؿتصمػػػتتي ػػػ مروـأتكرارمػػػ كضتهعوػػػـتتصػػػتفتراهعػػػ علتكراًم ى
 كرآلمرةترا  يم ط

 ترصه نتامع   اترلاره صي تترعؿترامام تراتمر ي ط 

 ه تراهتم ي أتكه ترعمهخترار هي أتكراعهؿتصمتترطتيمو هم ىمرنتامتمر. 

  هصعي نتكهع اا نتاهكرطفترابعؼتصعتترار هي. 

 هعٌظه نت  رمررياي اترارػتميةتكن ػ ايتو تراه  هػ تامػرعملـتراعصػطأتي تيعهػؿتصمػتترعيػيصت
تراك ػػاترا ػػ تلتاممػػصتراهتػػ تئتكراهمػػ ييـترارػػلتي ػػرعتتصميوػػ تراػػرعمـتراعصػػطأتكتوػػـتعظميػػ ا
ترارعمـترارلترص ؿتر   ةتتلتهه م  ترارعمـتراعصطأتكرارلترتيفتعي  صتراهرعمهيفطت

ياعؿتتكمتراهعمـتير.يمتهػفتترارعمهي يفترتٌعلتر رمررياي ترارعمـتراعصطتتلتراعهمي ترارعميهي ت
 كعػػػػختراهيػػػػتمتراكميػػػػتتامهعمكهػػػػ اأتياػػػػتتتكمتن  ػػػػمتميكيػػػػ تكرع ػػػػا ه نتهػػػػ تراػػػػرعمـتراعصػػػػطتكنتكرم ت

 أتتتيت تراهعمـتيكترامرصلتامرعمـتراعصطأتكراه وؿتارطتيمخأتكرػتمي ترار هيػ تصميػخأتكيػكتراهعرمم
راهمصػػػػتأتكراه ػػػػ صتتصمػػػػتتيترم تراهك ػػػػؼترارعميهػػػػلتتعتػػػػم تك  ػػػػ ةأتكيعهػػػػؿته ػػػػ صترنتامر هيػػػػ تصمػػػػتت

تر ر   تراهو مراتكرايم اترامي ري تراهمغك تتيو ط



 النشط: التعمُّم في المتعمم دور -6
صهمي ترارعمـتراعصطعتت فتتكمتراهعمـتلتي ملتكمػت تامميػ ـتتهوػ ـتراػرعمـأتتػؿتلتتمرتتررممؽ

تتتتهفتتكمتييا تلتامرمهي أتكهفترمؾتر تكرمتراهوه تامرمهي تتلترارعمـتراعصطتنع ختي كف:

 هص م  نتمميمي نتتلتراعتمراترارعميهي أتكهمٌتمرنت يه ترت تؿتراًم ىمتكرآلمرةته ترآلعميف. 

 عيػػػ   تكر رمرمػػػ اتراهعمهػػػيفتكراهورهػػػيفتكراهرعييػػػيفتصمػػػتتن ػػػ ةتهػػػفتراهػػػكت تهرمػػػت نتا
 .كرايتر  

 هكظم نتامهع مؼتكراهو مراتكرلرا ي اترارلتي ر تو تتلتهكر ؼترعميهي تكمي ري تاتيت ط 

 هص م  نتتلترعطيطتراتمكةتكرعمي ي أتكهرهرع نتت  يا تي تكرام صمي تتلتراهكر ؼترايمي ط 

 تهػػػفتهيػػػ تمتهرعػػػتت أتكهمكهػػػ نتاعم ػػػخأتكهمػػػتترنتاهػػػتلتهػػػ تمممػػػختهػػػفتت م ػػػ نتصػػػفتراهعمكهػػػ 
 .نيترؼ

 هت تمرنتتلتطم تر   م تنكترارعميؽتصمتته تيم ؿأتنكتتلتطم تًت ىمتنكت مرةتاتيت ط 

 هع  ص نتكهتيمرنتاممكرمأتكهص م  نتتلتريهيـتراتي  ترارعميهي ط 

 يري تاختتع ةتراهعمت تكرطكيمي طتهم مرنتع  ترنتتلتطميم ترعمهختكاكت تي رترارعملـعتهه ت 

ترتٌعػػػلتي ػػػرمررياي اتراػػػرعمـتراعصػػػطتتػػػلتراعهميػػػ ترارعميهيػػػ تراعػػػؿتتكمترارمهيػػػ تير.يػػػمتهػػػفت يف 
تياتت كعختراممتتراهععلتت اعهميػ ترارعميهيػ ترارعمهيػ أتكيػكتراععيػمتراهوػـت صعيمتع هؿت متلتهرمؽو

 م  نتتػلتم ػـتكرعطػيطتراتػمره ترارتميتيػ تتيو أتهه تياعؿتصهميػ تراػرعمـتصهميػ تهمتتػ تامرمهيػ أتكهصػ
كرارعميهيػػ أتك ػػتتلمظػػاترات م ػػ تصػػفتطميػػؽترطتيػػؽترارامتػػ تنفتتكمترارمهيػػ تنيػػت تن  ػػمتت صميػػ أت

تكهفت ـتنيت ترارمهي تن  متمت نتكصك  نتامرعمـط

 النشط: التعمم ىستراتيجيات -7
عمهيػػ تراهعظهػػ تكراهر م ػػم ترعػػٌمؼتر  ػػرمررياي تتتعوػػ تهاهكصػػ تهػػفتر اػػمرةراترارعميهيػػ ترارت

رارلتيرتعوػ ت ػؿتهػفتراهعمػـتكراهػرعمـتارمميػؽترعمػـتتٌعػ ؿأتنكتيػلتهاهكصػ تهػفتر م ػ ـتكراعطػكرات
ترارلترربهفتهاهكص تهفتر عصط ترارعميهي تكرارمعي اترارلتر  صتتراممتتصمتتتمكغتنيترتخط



ياعػؿتراػرعمـتن ػوؿتكن ػمعتكرعٌمؼتي رمررياي اترارعمـتنعو تنتع ؿتهمػتت تيمػكـتتوػ تراهػرعمـتات
تكن  متهرع تكهكاو نت رري نتتيكم تن تمتكن  متت صمي تا عرم ؿتياتتهكر ؼتاتيت ط

كعظػػمرنتامر.يػػمتتػػلتراعهميػػ ترارعميهيػػ أت ػػ فتلتتػػتتنفتيمػػ كؿتراهعمهػػكفترصػػاي تراػػرعمـتترعػػؿت
 تنفتي ػكفترايؼعتصفتطميؽتر رعترـتر  رمررياي اترارلترع  تراػرعمـتراعصػطأتكرارػلتيصػرمطتتيوػ

راهػػرعمـتتعيرػػختراهعمتيػػ تتعم ػػخأتكنفتيمػػؿترارع مبػػ اتراهعمتيػػ ترارػػلتركراوػػختصػػفتطميػػؽتراهصػػ م  ت
كرامكرمتكرارم صؿترايملأتت ار هي تيمبمكفتتر ه نترل رمررياي اترارعميهي ترارلتر ه تتهع  صروـأت

تكهم كمرروـتمكؿتراهمركلتكرامب ي تراهممم ط
اػػرعمـتراعصػػطتيػػك:ته ػػ صت تراهرعمهػػيفتاي كعػػكرتن  ػػمتت صميػػ عتكاػػ اؾتتػػ ا.مضتهػػفتر ػػرعترـترت

صػػػػػفتطميػػػػػؽترعهيػػػػػ تراهوػػػػػ مراترااتيػػػػػت تاػػػػػتيوـأتكرارػػػػػلتر ػػػػػ صتيـتصمػػػػػتترار يػػػػػؼتهػػػػػ تراه ػػػػػراترات
كراه رمت  اتكصفتطميمو تيرمكؿتراهرعمهكفتياتتهه م  تر عصط تكصهمي اترارم يمأتكر ػرع صت

هه تي  صتتصمتتر ر   تراعتمراترارعميهي تتطميم تراًم ىمأتكصمبو أتكرارعتيمتصفتكاو اتراعظمعت
تتع ا أتكر كيفتراصعيي تراهر  هم أتكرعهي تهو مراترارم يمتراعمي ط

كرعػػتتي ػػرمررياي اتراػػرعمـتراعصػػطترعع   ػػ نتامًم ىػػمعترارػػلترعػػ تمتتوػػ تراعظميػػ تراتع  يػػ أتكرارػػلتت
ته تتي روـطرؤ تتنيهي تتع ةتراهرعمهيفتاهع متوـتتتعم وـتصفتطميؽترم صموـت

ك ػػتترصػػيمتي ػػرمررياي اتراػػرعمـتراعصػػطتياػػتتاهيػػ تر  ػػ اي ترارػػلتررطمػػ تهػػفترارمهيػػ تراميػػ ـتت
تهه م ػػػػ تتعػػػػضتنعػػػػكرعتراهوػػػػ ـتتػػػػلتراهك ػػػػؼتراهػػػػرعمـت  ارمػػػػت أتكرل ػػػػره عأتكرامػػػػمرة أتكرا ر تػػػػ أت

تكرارم صؿته تراهك ؼترارعميهلتتهعرمؼتصع يم ط

راػػرعمـتراعصػػطتياػػػتتنفتراػػرعمـتراعصػػػطتيعرهػػتتصمػػػتتكيعػػكتترعػػكعتر  ػػػرمررياي اترارػػلترع  ػػػ تت
فتر ػػػػرعترـتعصػػػػ طتراهػػػػرعمـتتػػػػلتن عػػػػ ةترعمهػػػػخعت عػػػػختهمػػػػكمتراعهميػػػػ ترارعيمهيػػػػ ترارعمهيػػػػ أتك اػػػػؾت 

ر  ػػػرمررياي تراكرمػػػت ترارػػػلتيه ػػػفترطتيموػػػ تتػػػلتاهيػػػ تراهكر ػػػؼترارعميهيػػػ تاػػػـترعػػػتتتع اػػػ عتي ت ػػػ تت
يػتتهػفتترتعيػ ترار هيػ تكهػفترعمهوػـأتكيػؤ مترػت يمرنترلصرم تتهعػ ت هػفتطكيػؿتتػتفتر ػرعترـترارعػكعتي ت

ريا تيػػػ نتتػػػلترعرتػػػ يوـتكرعػػػته اوـأتكهػػػفت ػػػـتياعػػػؿترار هيػػػ تن  ػػػمترمميػػػ نتامػػػرعمـأتكراهعمهػػػكفتراػػػ يفت
ي رعتهكفترارعػكعتياعمػكفتراهرعمهػيفتهورهػيفتت اػتمةتكهعػتهايفتهعػخعتترعكيػ تر  ػرمررياي اتيػكت

تتهمر  ترع ي ترارعمـط



مممػػ تر كاػػتتهػػفترارعمػػيـتر    ػػلتنفتيرػػ  متنعػػختلتركاػػتتي ػػرمررياي ته مػػتتكصمػػتتهعمػػـترات
تصػ ؿتهطمػؽأتكا ػػفتركاػتتي ػرمررياي تهع  ػػت تن  ػمتاػتمةتهمػػتتأتكرػر ةـتهػ تطتيعػػ تر هيػ ترمػػؾت

تراهممم تكعي  يوـط

 ر  رمررياي اأتع  متهعو ترآلرل:تامتتر رم تراهورهكفتت ارعمـتراعصطتراعتيتتهفكتت

  را ؤرؿترارممي مطتي رمررياي 

 رطتيؽتهت تئترارتميةتهفتناؿت   ةتع ا ط 

 ر رعترـتعمر طترارم يمت تتر تامرم يمتكرارتميةط 

 رطتيؽتن  اي ترارتميةتراع ي تتا عتلتراته غتر يهفتكر ي مطت 

 ركظيؼتن  م تهو مراترارم يمتراعمي ط 

 رارعمـتت  رعترـتيم  ؼتراعهؿت/ترارعمـترا ررل/ط 

 ـترارع كعلطتن  اي ترارعملت 

 رارعمـتصفتطميؽتمٌؿتراهص  اطت 

 رارعمـتصفتطميؽترامم اتراو تت ترارلترمتلتم ا تراتم تكرل رص ؼط 

 رارعمـتصفتطميؽتاع تر تكرمط 

 ر رعترـتن  اي ترارتميةترارلترعهلتراتم تكرارم يمتر تترصلتكرارم يمتراع  تط 

 تيفترار هي تنعم وـ(طتت-ي تن مك تراهع  ص تكن مك ترامكرمتيتيفتراهعمـتكرار ه 

 رتمي ترار هي تصمتتهو م تطم تر   م ط 

 ركظيؼتر اع  ترارمتكي طت 

 راعيؼترا يعلط 

 تهمرم ط  ر رمررياي ترارم يمتتيكاو



تهو مراترارم يم

 تمييد.
يفتهػػػفتنتػػػم ت ػػػه اتصيػػػمع ترامػػػ الت اػػػؾترارطػػػكمتراو  ػػػؿتامهعػػػ مؼتر ع ػػػ عي تكراػػػتتي تت

ته  عي تر ريع تو تكرطتيمو تتلتراها ؿترارمتكمتنهمرنته رمي نطتيكم ته رهم أتهه تاعؿتي

ر همترا متن وـتتلتركايخترااوكتتعمكترليره ـتترعميـتراهرعمهيفتطميم ترارم يمأتتت  ةتت
عاػػ  تايػػؿترايػػكـتلتيره ػػؿتتيهػػ تيممػػظتكي ػػركص تهػػفتراهػػكرتتراتمر ػػي أتتػػؿتتػػلترعمهػػختصػػ ت تت ميػػ ت

 ترم يػػمرنتصمهيػػ نتكهكبػػكصي نأتصمػػتتنفتيعػػتترارم يػػمتيػػكتر تر تيػػميم تراعمػػختيم ػػمتتػػلتنمتهصػػ م
تر    ي تتلترمييؿتراهعمت ط

اػػػ اؾتمظػػػلتهكبػػػكعترارم يػػػمتت يرهػػػ ـتراعتيػػػتتهػػػفتراتػػػ م يفتكراهػػػمتيفأتكنيػػػت تهػػػفتن  ػػػمتت
راهكبكص اتتمر  تتلتهعرمؼتراهترمةترامم مي تكرام مي تكرارمتكيػ أتلت ػيه تكنفتر ع ػ فتيمرػ ات

يػػمتتػػلتاهيػػ تهمرمػػؿتصهػػم تارػػتتيمتصػػؤكفتمي رػػخأتتعػػتتنفترطػػكمتته غػػختكصممػػختن  ػػمتهػػفتياػػتترارم 
تت  لترا   ع اترامي ط

 التفكير: فيتعر 
رت يعاتكاو اتعظمتراعمه ةتكرات م يفتمكؿترعميؼترارم يمأتي ت تهكرتراعتيتتهػفترارعػ ميؼتت

تراهعرمم تاخأتع  متهعو ترآلرل:

تتوػػ تتتعػػختصتػػ م تصػػفت م ػػم تيعػػٌمؼترارم يػػمت - هػػفتراعصػػ ط اتراعمميػػ تغيػػمتراهم يػػ ترارػػلتيمػػـك
راته غتصعته تيرعمضتاه يمتيرـتر رمت اختصػفتطميػؽتكرمػت تنكتن  ػمتهػفترامػكرةتراعهػةت

 تم  نتصفتهععتتتلتراهك ؼتنكتراعتم ط

 ه تيعٌمؼتتتعختصهمي ت يعي تعصط أتكيكتعكعتهفترامكرمتراترعملتراه رهمته تراػ راتتػلت -
 كتهص يت تهعظمأتنكترل ره عتامنمطن ع ةترامي ـتتعهؿأتن

كيعػػٌمؼتتهععػػ  ترات ػػيطتتتعػػخت م ػػم تهػػفتراعصػػ ط اتراعمميػػ ترارػػلتيمػػكـتتوػػ تراػػته غتصعػػته ت -
يرعػػػمضتاه يػػػمتيػػػرـتر ػػػرمت اختصػػػفتطميمػػػ تكرمػػػت تنكتن  ػػػمتهػػػفترامػػػكرةتراعهػػػة:ترامهػػػةأت

تتتػػلتكراتيػمأتكرا ػه أتكراصػػـأتكراػ كؽأتنهػ تتهععػػ  تراكر ػ تتوػػك:تصهميػ تتمػ تصػػفتراهععػ
 راهك ؼتنكتراعتم ط



كيعػٌمؼترارم يػػمتتتعػػختعصػػ طتهعمتػػلتيعهػػؿتصمػتتيصطػػ ةتراه يػػمراتراتي يػػ تهععػػتتكتلاػػ تهػػفت -
 طع ؿتراتعي تراهعمتي عتار  صتتراممتتصمتترار يؼتكرار ؤـته تظمكؼتراتي  

رارم يػمت ػؿتعصػػ طتصممػلتي ػرعتـترامهػػك ته ػؿترايػكمترا يعيػػ تكراهعػ علتكر امػ ظتكر م ػػ ـت -
 مي اتكر صػػػػػ مراتكرارعتيػػػػػمراتكر يمػػػػػ ةراترارػػػػػلترمػػػػػؿتهمػػػػػؿتر صػػػػػي ةتكر صػػػػػع صتكراػػػػػ 

كراهكر ػػؼتكر مػػتر تراهعرممػػ ترارػػلتيم ػػمتتيوػػ تراصػػعصعتتوػػتؼتتوػػـتهكبػػكعتنكتهك ػػؼت
 تهعيفط

 :يربهفتاكرع تنمتع تن   ي تيلنفتلرارم يمتهموكـتهم  تت ه  -

 امممتتراهعمتلتراعظ ـتؿترعتكراراوي تراهع اا تصهمي اتتلترره ؿت عهمي :ترارم يم. 

 تمػؿت ػمكؾتهػفتصميػختكي ػرتؿأتر ع ػ علتراعمػؿتترعؿتيرـتهعمتل:تي ت–تصمملترارم يم
 .راهص م 

 ه تهص م تامؿتهكاخت مكؾتتلتيظومتهكاخ:تي ترارم يم. 

 ط"راته غتاعهؿترم يتلترمميملتعص طترارم يم 

ترارم يػمتعصػ ط هعمػتأتير ػكفتهػفتهاهكصػ تتر رع ترنتياتته تكمتتهفترعميم اتيه فترامكؿ:تيف 
راعهمي اتراعممي ترارلترظومتتص ؿتهرترعؿتكهر  هؿتتػلتهكر ػؼترارم يػمتراهعرممػ تاممػمتأتهػفتناػؿت

تراركيؿتياتتمؿتهص م تنكتر ا ت تصفت ؤرؿته تنكترام ـتصمتتصلةته ط

 خصائ  التفكير: 
ترارم يػػمتكهػتلترصػػت ع تكرعػػتتتيرهيػ ترارم يػػمتتعػتتتهػػفتراعيػػ  صترتػيفتهػػتلترعميػتتهموػػـك

تراعكرهؿتكراعهمي اتكر عصط ترارلترربهعو تصهمي ترارم يمأتكيل:

 رارم يمت مكؾتي تؼتنكت يتمأتلتيمت تتلتتمرغتنكتت تيتؼط 

 رارم يمت مكؾترطكممتي ترتترعميترنته تعهكتراممتتكرمر ـتعتمررخط 

 ت    اي تترارم يمترامع ؿتيكترا متي رعتتياتتنتبؿتراهعمكه اتراهه فتركرتمي أتكي رمصت
 كرل رمررياي اترايميم ط



 را هػػػ ؿتتػػػلترارم يػػػمتنهػػػمتغيػػػمتهه ػػػفتتػػػلتراكر ػػػ أتكرارم يػػػمترامعػػػ ؿتغ يػػػ تيه ػػػفتتمكغوػػػ ت
 ت ارتمي تكرارهميفط

 يرصػػ ؿترارم يػػمتهػػفترػػترعؿتصع يػػمتراهمػػيطترارػػلتربػػـ:ترا هػػ فأتكراهك ػػؼتنكتراهع  ػػت أت
 كراهكبكعترا متياممتمكاخترارم يمط

 هعرممػػػػػ تيامظيػػػػػ أتمه يػػػػػ أت هيػػػػػ أته  عيػػػػػ أتصػػػػػ مي (تا ػػػػػؿتهعوػػػػػ تتيمػػػػػت ترارم يػػػػػمتتتصػػػػػ  ؿ
 عيكيي ط

 يصرهؿترارم يمتصمتتصهمي اتكهو مراتكر رمررياي اتصممي تي رعتهو ترامػمتتتػلترع همػختنكت
نتر ختامهوه اأته رميترنتهفتاهي تعتمررختراهعمتيػ ترا ػ تم أتكهػفتاهيػ تهتع رػخترام ػي ت

 راهعرمم ط

 أتاػ رتت عػختلتيمػت تتػلتتػمرغأتتمي تكراعهػكتراعممػلتكرػمر ـتراعتػم رارم يمتهو م تررطكمتت ارػ
تػػؿتلتتػػتتهػػفتصكرهػػؿتهميطػػ ترعهػػؿتصمػػتترصػػ يمخته ػػؿ:تيعتػػمراتكنعصػػط ترمتكيػػ تي تتػػػ ت

 كهرعتت ترعهلترارم يمتاتلتراهرعمـ(ط

 أنماط التفكير:
 يػػػمتكتػػػؽترؤ ػػػتتراعتيػػػتتهػػػفتراتمر ػػػ اترارمتكيػػػ تكراعم ػػػي تر ػػػرع ترىتياػػػتتريػػػعيم اتصتيػػػت تامرمت

تنص  اختنكتنعه طختراهرعتت أت ع  متنيـتي  تر عه طتهفتتكفترلصره تتصمتتهعي متهمتتأتكيل:

 كيكتهفتنت طتنصػ  ؿترارم يػمأتيعرهػتتصمػتترارػل مترام ػلترامم ػلتراػ  ت: رارم يمترام ل
تراه يمراتكراهكر ؼعتهه تيعطلت يطم تصمتترم يمتراهرعمـط

 هفترارم يمتصمتت تم تراهرعمـتتلتيتمر تراتي ع اتكراك    ترارم يمتراه تم:تيعرهتتي رتراعهطت
تراه تي ترام ي عت  ت اتكاو تعظمتنكترتصيـت مكؾتهعيفط

 رارم يػػػمتراهاػػػمت:تيػػػكتصهميػػػ ت يعيػػػ تروػػػتؼتياػػػتتر ػػػرعت طتراعرػػػ   أتكر ػػػرع صتراهعػػػ علت
يـأتراهاػػمت تا صػػي ةتكراع  ػػ اأتتك ػػ ط ترارم يػػمترلترمربػػلأتهػػفتعػػ ؿترامهػػك تكرارعػػ ه

تكرامتم تصمتتكب ترلترمرب اأتكرارت تتهفتيمرو ط



 رارم يػػمتراهعطمػػل:تكيػػكترارم يػػمتراػػ متيه م ػػختراهػػرعمـتصعػػتتهم كاػػ تتيػػ فتر  ػػت  تكراعمػػؿت
رارػػلتر هػػفتكمرةتر صػػي ةأتكهم كاػػ تراميػػكؿتصمػػتتنتاػػ ترؤيػػتتنكترعمػػلتنصهػػ ؿتراهػػرعمـتنكت

تكاو اتعظم ط

 ؿتصممػػلتروػػتؼتياػػتتراركيػػؿتياػػتتر ػػرعر ا اتنكترارم يػػمترل ػػرممر ل:تكيػػكتصهميػػ تر ػػرتل
رعهيهػػػ اأته ػػػرميت تهػػػفتر تاػػػ تراهرػػػكرتم أتنكتراهعمكهػػػ اترارػػػلتميػػػؿتصميوػػػ تراهػػػرعمـتهػػػفت

 ع ؿتعتمررخترا  تم ط

 رارم يػػمترل ػػرعت طل:تكيػػكتصهميػػ تر ػػػرتلؿتهعطمػػلتروػػتؼتياػػتتراركيػػؿتل ػػػرعر ا اتنكت
 راهركرتم تامهرعمـطهعمت تاتيت أتهعرهترنتصمتتراممكضتنكتراهمته ات

 رارم يمترل ر ص تل:تيكترامتم تصمػتتمتػطتراع  ػ اأتكهم كاػ تر رصػ ؼتر صػي ةتكرم ػيمي ت
 ت  رعترـتن مك تطم تر   م تراهوه تمكؿتراهكر ؼترااتيت ترارلتيرعمضتاو تراهرعمـط

 ترارم يمترل رتي مم:تكيكترارم يمترا متيركيؿتتيػختراهػرعمـتياػتترامػؿتهعمتيػ نتهػفتعػ ؿ
تمرؾتراعع يػػػػمتراهربػػػػهع تتيػػػػخأتكتوهػػػػختتيػػػػكم ت ميػػػػ أتهعرهػػػػترنتصمػػػػتت رمميػػػػؿتراهك ػػػػؼأتكرغ

 راعتمراترا  تم أتك تمررخترا رري ط

 رارم يػػمتراع  ػػت:تكيػػكترارم يػػمتراػػ متيعهػػػؿتصمػػتترميػػيـتهيػػتر ي تراظػػكريمأتكراكيػػكؿتياػػػتت
تػمر تت ماػ تهػفتنم  ـتهعطمي أتهفتع ؿتهع ييمتك كرصتتهمتت أتهم كلنتريكي ترا راتكرغ

رام   ػػي تعمػػكتراهك ػػؼتكرا ػػي ؽتراػػ متيػػمتتتيػػخأتكيػػكلنتياػػتتمػػؿتهصػػ م تهػػ أتنكتتمػػصت
 راممكؿتراهطمكم تنه ـتراهرعمـأتكرمييهو ط

 ػػػمتتوػػتؼتراركيػػػؿتياػػػتتعػػػكرر ت رارم يػػمتر تػػػترصل:تكيػػػكترم يػػػمتيربػػهفتركايػػػتتكرعػػػتيؿتراًم ى
اأتكيعرهػػػػتترارم يػػػػمتررهيػػػ تت  يػػػػ ا تكراط  ػػػ تكراهمكعػػػػ تكر ت بػػػ تكرام   ػػػػي تامهصػػػ  

ر تترصلتصمتتراعتم تراهعمتي ترا  تم تامهػرعمـأتكصمػتت تمرػختتػلتصػتـترارميػتتتمػتكتت كرصػتت
 راهعطؽتنكته تيكتتتيولتكهرك  تهفت تؿترآلعميفط

 رارم يمتراا عتل:تكيكترارم يمترا متي عتتياتتر م ط تتاكرع تراهص م تهػفتعػ ؿتركايػتت
م أتكيعٌتتتمتتكعكتي رتراعكعتهفترارم يمتمتيمػ نتا تػترعتراهعمكه اتغيمتراهر م تصفتراهص 

 راا تط



 رارم يمتراع هكتم:تكيكترارم يمترا متيممؾتراهرعمـتياػتتر هػ ـتتعطػكراترر تعيػ تكهعطميػ ت
كهتمك  تتص ؿتايتأتكيعتتتمتتكعكتي رتراعػكعتهػفترارم يػمتهعيمػ نتامرم يػمتر تػترصلتاعػتـت

  تمرختصمتتركايتتراتتر ؿترااتيت ط

 رارم يػػمترارػػتهمل:تكيػػكترارم يػػمتراػػ متيرتهػػؿتتيػػختراهػػرعمـتراهك ػػؼتراػػ متنه هػػخأتكيمممػػختياػػتت
صع يم أتكيم ـتراعططترا  ه تاموهختتوتؼتراكيكؿتياتتراعر   ترارلتيرطمتو تراهك ػؼأت

 كرمكيـتراعر   تتلتبكةتراعططتراهكبكص ط

 ارم يػػػمأتي تيرطمػػػ تهػػػفترارم يػػػمتهػػػ تكمرةتراهعمتػػػل:تيعػػػتتيػػػ رتراػػػعهطتهػػػفتنصمػػػتته ػػػركي اتر
راهػػرعمـتنفتيهػػ مةتصهميػػ اترارعطػػيطتكراهمر تػػ تكرارمػػكيـتارم يػػم تتيػػكم ته ػػرهم أت هػػ تيعػػتت
هػػفتنعهػػ طترارم يػػمتراػػ ررلتراهرطػػكمأتكراػػ متيرعمػػؽتتهمر تػػ ترامػػمتتا ررػػخأتك يميػػ تر ػػرعترهخت

 ارم يم أتنمتنعخترارم يمتتلترارم يمط

 يربػهفترعظيهػ نت رريػ نتاعهميػ ترارم يػمأتكي ػعتتياػتترارم يمتص الترامرت :تيكترارم يمتراػ مت
 -2رل ر ص ؼتكرار  ؤؿتع ؿتراتم تكراتمر  أتنكترارع هؿته تهكر ؼترامي  تراهعرممػ طت

  التفكير: ميارات مفيوم

تراهوػػ م تتتعوػػػ :تلر ترةترا ػػوؿتراػػت يؽأترامػػػ  ـتصمػػتتراموػػػـتاهػػ تيرعمهػػػختت يه ػػفترعميػػؼتهموػػػـك
ته تركتيمتراك اتكرااوتتكرار  ايؼلطتر ع  فتمم ي نتكصممي نأ

نهػ تهموػكـتهوػ مراترارم يػمعتتيعٌمتوػ تتػ يمتصمػػتتنعوػ تصهميػ اتصمميػ تت يمػ تكم   ػ تررػػترعؿت
هػػ تتعبػػو تراػػتعضتصعػػته تعتػػتنتتػػ ارم يمتكهعوػػ تهوػػ مراترارػػ  مأتكرارهييػػ أتكرارعتػػؤططتكغيميػػ طت هػػ ت

ؤ متي تر ػرعهؿتهػمرمرنتكر ػمرمرنتارعميػ تهوهػ اتنعو ترص ؿتر   ةترا متيمكـتصميخترارم يمترامع ؿتكراه
تنكتصهمي اترم يمي تيتتو تراكيكؿتياتتهععتتنكتمؤي تنكتهعمت ط

كرعٌمؼتهو مراترارم يػمتصمػتتنعوػ ترمػؾتراعهميػ اتراعمميػ ترارػلتعمػكـتتوػ تهػفتناػؿتاهػ تراهعمكهػ ات
تع تراممرمراطكممظو أتك اؾتهفتع ؿتيامرةراترارمميؿتكرارعطيطتكرارمييـتكرل رعر اتكي

 هػػ ترعػػٌمؼتهوػػ مراترارم يػػمتتتعوػػ تصتػػ م تصػػفتصهميػػ اتصمميػػ تهمػػتت ترهػػ مةتكر ػػرعتـتصػػفتت
 يتتتلتهع اا تراهمكه اتكراتي ع اعتارمميؽتنيترؼترمتكيػ تهرعكصػ تررػمرك تتػيفترػ  متراهعمكهػ ات



أتكمػؿتككيؼتر صي ةتكرتكيفتراه مظ اتياػتترارعتػؤتتػ  هكمأتكريػعيؼتر صػي ةأتكرميػيـتراػتايؿ
تراهص  اأتكراكيكؿتياتتر رعر ا اط

كرعٌمؼتهو مراترارم يمتنعو :ترامتم تراه ر ػت ترارػلتره ػفتراهػرعمـتهػفتيعاػ  تهػ ترك ػؿتيايػختت
رم فتتت يمتك اتهه فأتكن ؿتاوتتكص  تتنكتمط تهفتنصه ؿتت م ة تكرغ

رم يػمأتكيػلت ه ترعٌمؼتتتعو تصت م تصفتصهمي اتيتمر ي تهعميم تيه فتصٌتي تاتع اتتع ةترات
هوهػػ تهػػفتراع ميػػ تراعهميػػ تتػػلترصػػ يؿتكتعػػ ةتراهمػػ ييـتكراممػػ  ؽتكراهتػػ تئتكرارعهيهػػ اأتكت  ه ػػ فت
رعميهوػػ تكرع ي يػػ تتػػلتراهتم ػػ أتتوػػلتلترعهػػكتت اعبػػ تكرارطػػكمتراطتيعػػلتكمػػت أتكلتر ر ػػ تهػػفت

فتصهمػلتهررػ ت تع ؿترمر ـتراهعمت تكراهعمكه اتتمطأتتؿتلتتتتنفتي كفتيع ؾترعميـتهعرظـتكرهػمي
تيتتنتتهو مراترارم يمتر    ي أتكيرتماتياتتصهمي اترارم يمتراعمي ط

كر ػػػػرع ترنتياػػػػتترارعػػػػ ميؼترا ػػػػ تم تيه ػػػػفتنفترعػػػػٌمؼتهوػػػػ مراترارم يػػػػمتتتعوػػػػ :تهاهكصػػػػ تهػػػػفتت
راعهميػػػ اتراهعمتيػػػ تراعمميػػػ ترارػػػلتروػػػتؼتياػػػتتمػػػؿتهصػػػ م تهػػػ أتنكتراتمػػػ تصػػػفتهععػػػتأتنكترمريػػػ ت

 أتنكتر رعترـتراهعمت ترا  تم ت بػ ت تهعمكهػ اتاتيػت تتطميمػ تتع  يػ أتنكتراهعمكه اتتوتؼتتوهو
تراكيكؿتياتتيتؼتهعيفتي عتتراممتتياتترمميمخط

 أىمية تعميم ميارات التفكير: 
يفتهػػفتنيػػـتنيػػترؼترارمتيػػ ترامتي ػػ تيػػك:ترعمػػيـتراهرعمهػػيفت يػػؼتيم ػػمكف؟تك يػػؼتيكراوػػكفتت

كيػػكفتياػػتتبػػمكم ترعمػػيـت يميػػ ترارم يػػمأتكمتػػ ته ػػركي اتهصػػ  اتراميػػ  تامموػػ ؟عتاػػ اؾتيػػتصكترارمت
ترارم يمتاتلتراهرعمهيفأتكهو مررخط

كراهػػ تراتمر ػػ اترارمتكيػػ تراهع يػػػم ترارػػلترع كاػػاترارم يػػمتكهوػػػ مراترارم يػػمتصمػػتتنيهيػػػ تت
رعميهوػػ تكرعمهوػػ أت هػػ تنعوػػ ترػػتصكتياػػتتبػػمكم تيتعػػ ؿترعمػػيـتهوػػ مراترارم يػػمتتػػلتهعرمػػؼتهمرمػػؿت

تؤ تتتتفترعميـتهو مراترارم يمتامهرعمهيفتتلتراهترمةتبمكم تيممبو تراعيمطكرأترارعميـ

كرػػػترلتنيهيػػػ ترعمػػػيـتهوػػػ مراترارم يػػػمتتػػػلتيطػػػ متهػػػ ترمػػػم  تهػػػفتعرػػػ   تييا تيػػػ تتػػػلتراعهميػػػ تت
ترارعميهي ترارعمهي أتع  متهعو ته تيترل:

 ه  صت تراهرعمهيفتتلتراعظمتياتترامب ي تراهعرمم تهفتكاو اتعظمترآلعميفط 

 رمييـت مرةترآلعميفتتلتهكر ؼت  يم أتكرام ـتصميو تتعكعتكرب تهفترات  ط 



 رمرمرـتكاو اتعظمترآلعميفتك مر وـتكًت ىميـط 

 رع ي تصهمي ترارعمـتكرل رهر عتتو ط 

 مت ته ركلترا م تت اعمةتاتلتراهرعمهيفأتكرمتيمترا راتاتيوـط 

  صػػفتر  ػػ م ترايػػعت تكراممػػكؿتترمميػمتصمػػكؿتراهرعمهػػيفتكرم يػػميـتهػػفتراميػػكتتصمػتتر ا تػػ
 راهمرمم تامهص  اتراعتيت ترارلتيع  صكعو أتكيعهمكفتصمتتممو ط

 ر اه ـتتتيهي تراعهؿترااه صلتتيفتراهرعمهيفأتكرغ  م ترارم يمتاتيوـط 

 رل رعترتتاممي  تراعهمي تتعتتراهتم  أتكرعص  تراهكرطع تراي ام تاتيوـط 

 ـعتههػػػػػ تيػػػػػعع ةتييا تيػػػػػ نتصمػػػػػتتنترةتراهرعمهػػػػػيفتمتػػػػػ تهععكيػػػػػ اتراهعمهػػػػػيفتك مػػػػػروـتتتعم ػػػػػو
 كنعصطروـتراهعرمم ط

 ه ػػ صت تراهعمهػػيفتتػػلتر اهػػ ـتتهعرمػػؼتنعهػػ طتراػػرعمـأتكهمرصػػ  ت اػػؾتتػػلتراعهميػػ ترارعميهيػػ ت
 رارعمهي ط

 اتجاىات في تعميم التفكير:
تيع ؾتررا ي اتصت تارعميـترارم يمأتكيه فترم يهو تياتت   تهاهكص اتم ي  :ت

 تالم اشر لمتفكير: التعميم

كيرـتكتؽتي رتراهعظكمترتميةتهو م ترارم يمتراكرمت تتػلتصػتتتهػفتراػتمكةتراهعييػ تتػلت
رااتكؿتراتمر لتارتميةته ت تهعميم أتكهعيي تارعميـترارم يمأتكي كفتراهمركلتراهعمتلتراػ مت

تيـتراتمر ػػػي تيػػرـتتيػػػخترعمػػػـتيػػػ  تراهوػػػ م تت ػػػيط نأتكلتص  ػػػ تاػػػختصػػػ ت تتهػػػ تيتم ػػػخترار هيػػػ تتػػػلتهػػػكر
ر عػػػملأتكيػػػرـترعمػػػيـتراهوػػػ م تكتػػػؽتهمرمػػػؿتهعيعػػػ تهرر تعػػػ أتكي ػػػرعتتهع يػػػمكتيػػػ رتراهعظػػػكمتياػػػتت

ت:هعطمم اتصت أتنتم ي 

 نفتهو م ترارم يمتيه فترعميهو تتص ؿتهميكتته ؿتتمي تراهو مراتر عمل(رااه تكراطػم أت
متررم ػػػفتت ارػػػتمي تك يػػػ ت ترا ػػػي مراأتكرا ػػػت م ططططتراػػػخ(أتكهػػػفت ػػػـتتػػػ فتهوػػػ مراترارم يػػػ

 .كراهه م  



 نفترارعمػػػيـتراهت صػػػمتاهوػػػ م ترارم يػػػمأتياعػػػؿترارم يػػػ تصمػػػتتراهوػػػ م تكاػػػيةتراهمرػػػكلعتههػػػ ت
يبػػهفتمػػتك تتماػػ تص ايػػ تهػػفتيرمػػ فتراهرعمهػػيفت ترةتراهوػػ م أتكرارػػلتلتررممػػؽتت امػػتمت

 .عم ختاكترـترعميـترارم يمتتص ؿتبهعل

 يػترنتصػػفتهمرػكلتراهػكرتتراتمر ػي أتيعمػؿتن ػمتيػػ رتنفترعمػيـتهوػ مراترارم يػمتتصػ ؿتهت صػمتتع
رارعمـتتيه تتعتتياتترمؾتراهكرتتكراتتهكر ؼترامي  تراعهمي عتتر يتت تم تراهرعمهػيفتصمػتتتوػـت

 .همركلترمؾتراهكرتأتكصمتتمؿتراهص  اأتكررع  ت مرمرات تيت تتلترامي  تراعهمي 

 التعميم من أجل التفكير: 

هفتع ؿتهمركلتراهكرتتراتمر ي تتلتراهع ي تراعظ هي تراع تي أتتكيرـترعهي تهو مراترارم يمت
عهػػػكترػػػتميالتتػػػلتهوػػػ مراترارم يػػػمتعرياػػػ ترععػػػمرطترار هيػػػ تتػػػلترارم يػػػمتتػػػلتراهمرػػػكلتتي تيمػػػت 

راتمكةعتتهو م تراهم مع ترعهكترتمياي نتهفتعػ ؿتصمػتتراهم معػ اتتػيفتر صػي ةتتراتمر لتكهفتع ؿ
 هػ تيه ػفتنفتيهػ مةتراهرعمهػكفتن  ػمتهػفتهوػ م ترم يػمتتػلتراػتمةتتراػتمكةأتكراًم ىمتتلتصػتتتهػف

كن ػػػ اي ترتمي ػػػي تهعيعػػػ تامػػػ تراهرعمهػػػيفتصمػػػتترارم يػػػمتتعهػػػؽتتػػػلتتراكرمػػػتأتكتركظيػػػؼتهه م ػػػ ا
تهمركلتراهكرتتراتمر ي أتكر رهمترمؾتراعهمي تطيم ت عكراتراتمر  تكتلتراهكرتتراتمر ي ت  ت ط

 مراترارم يػػػمتتطميمػػػ تغيػػػمتهت صػػػم تكهػػػفتتكفتر ػػػهي تكيوػػػتؼتيػػػ رترلراػػػ  تياػػػتترعهيػػػ تهوػػػت
هو مراتهمتت أتصفتطميؽتييا تتراتي  ترارعميهي ترارلتر ر يمترارم يمأتكر  صتتتلترعهي تهو مررػخأت
كصػػفتطميػػؽتر ػػرعترـتر ػػرمررياي اترارػػتميةأتكرعظػػيـتامػػكةترار هيػػ تتػػلترايػػؼأتكطميمػػ تركايػػخت

مػػػ تتصهوػػػ عتههػػػ تياعػػػؿترايػػػؼتتي ػػػ ته يػػػم تامرم يػػػمأتر  ػػػ م تكعكصوػػػ أتكر ػػػرمت ؿتر ا تػػػ اأتكطمي
تكهمم  تصميخط

ت  



تكي رعتتهع يمكتي رتراهعظكمتياتتهعطمم اتصتيت أتهفتنتم ي :

 نفترارم يػػػمتن   ػػػلتتػػػلت ػػػؿتراهػػػكرتتراتمر ػػػي عتاػػػ رتياػػػ تنفتيربػػػهفتتػػػلترعمػػػيـتنيػػػ تهػػػ ت ت
 .تمر ي 

 تلتيط متراه ت تراتمر ي طي كفتراهرعمهكفتهمم يفتارعمـتهو مراترارم يمتي رت  فترارعمـت 

 رارم يػػػمتيعهػػػكتتيػػػكم تنتبػػػؿتهػػػفتعػػػ ؿتهمرػػػكلتتمر ػػػلتيتم ػػػختراهرعمهػػػكفتتػػػلتهػػػكرتيـت
 .راتمر ي أتكايةتتلتهمركلتممتتعيتتصه تيتم كعختتلترمؾتراهكرت

 نفترعميـتهو مراترارم يمتراعمي أتهفتع ؿتراهكرتتراتمر ي ترارلتيتم و تراهرعمهكفأتيعطػلت
 .  عاتصفتطميؽتتمره ته رمم عر   تنتبؿتهه تاكت

 نفترعمـتراهمركلتراتمر لتهفتع ؿترارم يمتتيخأتيؤتمتياتترعمـتنتبؿتاو رتراهمركل. 

 الدمج في تعميم التفكير: 

كررـترعهيػ تهوػ م ترارم يػمتهػفتعػ ؿتهمرػكلتراػتمكةترايكهيػ تامهػكرتتراتمر ػي تراهمػمم تصمػتتت
راػػ متيػػرـتتػػلتت– تعػػ أتكي ػػكفتهمرػػكلتراػػتمةراهرعمهػػيفأتكتيػػكم تهت صػػم تهػػفتعػػ ؿتياػػمرةراتهرر

كهمػتكترنتكيتعػ تصػ ؿتًت ىػمتم ي ػ أتكيعطػتتريره هػ نتهركر عػ نترمميتػ نتا ػؿتتهم  رنتت-يط م ترعميـتراهو م 
هفتتوـتي رتراهمركلأتكارعمـتراهوػ م تتػلتن عػ ةترارػتميةأت هػ تررصػ تؾتياػمرةراترعمػـتراهمرػكلتهػ ت

يةأتكي ػػرعتتهع يػػػمكتيػػػ رتراهعظػػػكمتياػػػتترترمربػػػ اتصػػػت أتياػػمرةراترعمػػػـتراهوػػػ م تتػػػلتن عػػػ ةترارػػػتمت
ت:كيل
 يفترعمػػيـتهوػػ م ترارم يػػمتبػػهفتهمرػػكلتراػػتمكةترايكهيػػ تيعػػتتر تبػػؿتل ػػر ه مترعميهوهػػ ت

 هع نط

  يفترارعميـترايمي تراهم  تاهو م ترارم يمتيؤتمتياتتيرم فترعمـتراهرعمهيفتاو. 

 يػػ أتي يػػتتهػػفت ػػتم تراهرعمهػػيفتصمػػتتيفترعمػػيـتهوػػ م ترارم يػػمتبػػهفتهمرػػكلتراػػتمكةترايكه
 رارم يمتتيه تيرعمهك تهفتي رتراهمركلأتكيؤتمتياتترعمـتنتبؿتاو رتراهمركلط

يفتراػػته تتػػيفترلراػػ يييفتاػػيةته ػػرمي نأتتػػؿتمتهػػ تي ػػكفتهميػػترتي رتكاػػتاتر مرت تكراعتػػم تت
بػهفتراميػ أتاتلتراهعمـعتتمػتتي ػكفتيعػ ؾتهػ تيتػممتيصطػ ةتك ػاتنطػكؿتارعمػيـتهوػ مراترارم يػمت



كتػػلتمػػتكتتراهعوػػ اتراهعرػػ تأتكاػػيةتيعػػ ؾتبػػممتهػػفتر ػػهي تهوػػ مراترارم يػػمترارػػلتيعػػكمتراهعمػػـت
رارم يػػ تصميوػػ تتػػلتميػػ تهػػ ت تػػؿترمػػتيهو تكصػػممو أتصمػػتتنفترػػرـتهمرصػػ  تطتيعػػ تراهػػ ت تراتمر ػػي أت

تكعكعتهو م ترارم يمتراه  ه تاو ط

 تصنيف ميارات التفكير:
اتبػػػمكمي تاهارهػػػ ت ػػػهرخترار.يػػػمتراه ػػػرهمأتكرعػػػتتتراعيػػػ مراترعػػػتتهوػػػ مراترارم يػػػمتنتكرت

كراتػػػتر ؿتكر تعػػػ ؿتكرامػػػمرمراأتك ػػػتت  ػػػماتراريػػػعيم اتاهوػػػ مراترارم يػػػمأتكا ػػػفتاػػػيةتيعػػػ ؾتعظػػػ ـت
ريعيملتكرمتتع رطي ترلصره تتصميخعتا اؾتتمتتناه تراعتيتتهفتصمه ةتراعمةتنعختيه ػفتريػعيؼت

ترعميتت ؿتعهطتهفتنعه طترارم يمتراهعرمم طتهو مراترارم يمتياتته ركي اتم  تتما 

تكهفتنصومتي  تراريعيم اته تيترل:

ميػػ تر رػػم تريػػعيم نتاهوػػ مراترارم يػػمتر    ػػي تصمػػتتنعوػػ تت Fisherتصةةنيف فيشةةر  ت-1
ترصهؿترآلرل:

كرارػػلتر ػػ صتتراهرعمهػػيفتصمػػتترمتيػػتتراهعمكهػػ ات راترايػػم تهوػػ مراترعظػػيـتراهعمكهػػ اتت-ن
 يمتراهعمكه اتامرت تتهفتر ػريع  تر ت ػ متكراهمػ ييـت راتراع  ػ أتكرمميػؿتكاهعو تكممظو أتكرم

راهعمكهػػ اأتكرعظيهوػػ أتكريػػعيمو أتكهم معروػػ أتكهر تعروػػ أتكرمتيػػتترارع  بػػ اترام  هػػ تتيعوػػ أتكتوػػـت
 راع   اتراا  ي تكرا مي تراهعرمم ط

كرارػلترصػهؿتهوػ مراتطػم تر  ػ م أتكرمتيػتتراهصػ  اتراهعرممػ أتتهوػ مراترل رميػ ةت- 
 كرارعطيطأتكرارعتؤأتكرعرت متراممكؿأتكرطكيمتراًم ىمتراهعرمم ط

أتكرارػػلترصػػهؿتهوػػ مراتيصطػػ ةتر  ػػت  تنكتراهوػػ مرات راتراع  ػػ تتػػ اهتممراتكر  ػػت  ت-ا
راكيػػكؿتياػػتترل ػػرعر ا اتراهرعكصػػ أتراهتػػممراتراهرعػػتت ترارػػلترمػػؼتكمرةتراًم ىػػمتكرآلمرةتراهعرممػػ أتكت

يترمتر م  ـتكراممرمراط  كر رعترـترام. تراكربم أتكرغ

كرصهؿتهو مراتركايتتراًم ىمأتكر رمر تتمبي اتهمرهمػ أتكتصػـتتهو مراترارم يمتر تترصلت-ت
 راعي ؿتتلترارم يمأتكراتم تصفتعكرر ترعمـتيتترصي تاتيت ط

ـتراهعمكهػ اأتكرام ػـتصمػتت يهػ تهػ تيهرم ػختراهػرعمـتكرصهؿتهوػ مراترميػيتهو مراترارمييـت-ق
 هفتًت ىمأتنكتنصه ؿأتنكت مرةأتكرطكيمتهع ييمترام ـط



ت(تي تر رم تريعيم نتامهو مراتع  مي ت  آلرل:Sternbergيتصنيف ستيرن رغ  -2

 كرصهؿتهو مراترارعطيطأتكرابتطتنكتراهمر ت أتكرارمييـطهو مراترارم يمتتكؽتراهعمتي أتت-ن

تكرصهؿتراهو مراترآلري :تو مراترارم يمتراهعمتي أهت- 

 هو م ترارم ي تكرارلترربهفتهو م ترعميؼتراهص م أتكهو م تيي غ تر يترؼط -

 هو م تاه تراهعمكه اتكرارلترربهفتهو م تراه مظ أتكهو م تطم تر   م ط -

 هو م ترار  متكرارلترربهفتهو م ترارمهي أتكهو م ترل رتص ةط -

هعمكهػػػػ اتكرارػػػػلترربػػػػهفتهوػػػػ م تراهم معػػػػ أتكهوػػػػ م تراريػػػػعيؼأتكهوػػػػ م تهوػػػػ م ترعظػػػػيـترا -
 رارمري ط

 هو م ترارمميؿتكرارلترربهفترمتيتتراعي  صأتكرمتيتتراع   اتكر عه طتراهعرمم ط -

راهوػػ مراتر عر ايػػ تنكتراركايتيػػ تكرارػػلترصػػهؿتهوػػ مراتراركبػػي أتكرل ػػرعر اأتكرارعتػػؤأت -
 كره يؿتراهعمكه اط

 كراته أتكرارلترربهفتهو م ترارمعيصأتكهو م تيص ت تراتع ةتراهعمتلطتهو مراترار  هؿ -

هوػػ مراترارمػػػكيـتكرربػػهفتهوػػػ م تكبػػػ تراهعػػ ييمأتكهوػػػ م ترمػػػتيـتر تاػػ أتكهوػػػ م ت صػػػؼت -
تراه. اط اط

ت(تهو مراترارم يمتراهعرمم تتلتت ريفتهعرممريف:Newmannييصّنف نيومان ت-3

ت

تهو مراترارم يمتر    ي :ت-ن

تتوػ تراهػرعمـأتكي ػرعتـتتيوػ تكيلتراهو  مراترارلترععتتت  صه ؿترايكهي ترامكريعي ترارػلتيمػـك
راعهمي اتراعممي تتص ؿتهمتكتأتكيعتتيرم فتي  تراهو مراتنهمرنتبمكمي نت تؿترلعرم ؿتياػتته ػركي ات

ترارم يمتراعمي طت



هوػ مراتهصػرم  تك تترت يعاترآلمرةتكراتمر  اتمكؿتهو مراترارم يمتر    ي أتيلتنفتيعػ ؾت
ررمػػػؽتصميوػػػ تهعظػػػـتراتػػػ م يفأتكاعػػػؿتريػػػعيؼتهػػػ م رعكتك هػػػ ؤ تيعػػػتتهػػػفتنتم يػػػ تكراػػػ متيربػػػهفت

تراهو مراترآلري :

نكلنطتهو مراترارم ي :تكيلتهو م ت يعي تهعمتي ترصيمتياتتركايػخترعرتػ  تراهػرعمـتياػتته يػمرات
هرعمـتكر رمب متهاهكص تهفتهمتت تهفتراتي  تتكفته يمراتنعملتكيلتر وـتتلتتع ةتيتمر  اترا

تراعتمراتكراهعمكه اتراهمرتط تت اوتؼأتكرصهؿتراهو مراتراممصي ترآلري :

 رعميؼتنكترمتيتتراهص  ا:تكرصيمتياتتركبي تراهكر ؼتراههي  تنكتراه يػم تامر ػ ؤؿعتنمت
 ركبي تظمكؼتراهص م ط

 هػرعمـتتمكغوػ تتعػتتكب تر يترؼ:تكرصيمتياتترمتيتتراعر ا اترارعميهي ترارلتيرك ػ تهػفترا
ترارعمهي ط–راهمكمتتلتراعتم ترارعميهي ت

  عي نطتهو م تاه تراهعمكه ا:تكرره ؿتت اكصلتت اهعمكه اتكراتي ع ات راترايم تت اهكبكعأت
كرصػػهؿترامػػتم تصمػػتتاهػػ تراهعمكهػػ اأتكراممػػ  ؽأتكر مػػتر أتكراركاوػػ اتراهرعممػػ تتظػػ يم تهػػ عتههػػ ت

تت رخطتكرربهفتراهو مراتراممصي ترآلري :ي  صتتصمتترمتيتتماـتراعهؿتكهرطم

 راه مظػػ :تكيػػلتراهصػػ يت ترات يمػػ تكراكرصيػػ تكراهميػػكت تاظػػ يم تهػػ تصػػفتطميػػؽتم  ػػ تنكت
 ن  مأتكهم كا تتوهو تكرمميمو تارعٌمؼترم ييمو ط

 يي غ تر   م :تكرره ػؿتتػلتراتمػ تصػفتهعمكهػ اتاتيػت تهػفتعػ ؿترل رميػ ةأتكطػم ت
 يم تراهتمك  أتلت    م تراايت تركاخترارم يمتعمػكتراهعمكهػ اتن  م تيتتو تتوـتنك  تامظ

تراهوه أتكيرـتيكغو تتوتؼتركايتتهعمكه اتاتيت لط

  ا ػػ نطتهوػػ مراترارػػ  م:تكرره ػػؿتترعػػ يفتراهعمكهػػ اتتػػلتراػػ ر م تكر ػػرما صو تهعوػػ أتكرربػػهفت
تراهو مراتراممصي ترآلري :

 تراهػتلأتهػفتعػ ؿتمتػطتناػ رةتيػ.يم ترارمهي :تكيلترع يفتراهعمكه اتتلتراػ ر م تطكيمػ 
 هفتراهعمكه اته تتعبو أتكريعيمو تبهفتراتعي تراهعمتي تاخط

 ترل رتص ة:تكرره ؿتت امتم تصمتتر رما عتراهعمكه اتهفترا ر م تتعيت تراهتلط



مرتعػ نطتهوػ مراترارعظػػيـ:تكيػلتهاهكصػػ تهػفتر اػمرةراترارػػلتر ػرعتـتتػػلترمريػ تراهعمكهػػ ات
تهفتراهو مراتراممصي ترآلري :توتؼتتوهو أتكررب

 راهم مع :تكرره ؿتتمتم تراهرعمـتصمتترمتيتتنكاختراصتختكرلعر ؼتتيفتراهعمكه اتراهعط  ت
 نكتراهعمكه اترارلتيرـتراتم تصعو أتر رع ترنتاه تاتيختهفتعتمراتتلتتع  ختراهعمتلط

 م تصمػػتتراريػػعيؼ:تكيػػلتراهيػػ تكر ػػهي تر صػػي ةتصمػػتتن ػػ ةتيػػم رو أتكرره ػػؿتتػػلترامػػت
 ه مظ تراظكريمتراه تي تكراهععكي أتكر رعر ات ه رو تراظ يم تكراهامت ط

 رارمريػػػ :ترره ػػػؿتتمػػػتم تراهػػػرعمـتصمػػػتتر ػػػمةتر صػػػي ةتكتمػػػ نتاهعػػػ ييمتهعيعػػػ تهعطػػػ  أته ػػػؿ:ت
 رارمري تهفتر  تمتياتتر ي.مأتنكترارمري تهفتر  معتياتتر تطتططتكغيمي ط

 متتر.ييمتص ؿتراهعمكه اتراكرمت تيايختهفتراتي  تراع ماي تراره يؿ:تكرره ؿتتمتم تراهرعمـتص
تصفتطميؽتي  ه تص   اتتيفتراعع يمتراهمتت ط

ع ه ػػػ نطتهوػػػ م ترارطتيػػػؽ:تكرره ػػػؿتتمػػػتم تراهػػػرعمـتصمػػػتترل ػػػرم ت تهػػػفتراهعمتػػػ ترا ػػػ تم تامػػػؿت
تهص م ته تتلتهك ؼتاتيتتهص تخط

مميػؿتراهك ػؼتياػتتصع يػم ترارػلتير ػكفت  ت  نطتهو م ترارمميؿ:تكرره ؿتتمتم تراهرعمـتصمػتتر
تهعو أتتوتؼترا صؼتصفتراع   اتراهكاكت تتيعو أتكرغ  ه تص   اتاتيت تتيفترمؾتر ا رةط

تكرربهفتراهو مراتراممصي ترآلري :

 رمتيتترا ه اتكراه كع ا:تنمترمتيتتيم اتر صي ةتكر ا رةتراه كع تاو ط 

 هػػرعمـتصمػػتترهييػػ تراع  ػػ اترارػػلترػػمرتطتتوػػ ترمتيػػتتراع  ػػ اتكر عهػػ ط:تكرره ػػؿتتمػػتم ترا
 ر متر تاهكبكعتهعيفط

 رمتيتترام م ترام ي  :تنمترمتيتتراععيمتر    لتتلتهكبكعته ط 

 رمتيػػػػتتر عطػػػػ ة:تنمترهييػػػػ تر عطػػػػ ةتكريػػػػميمو أتكرا صػػػػؼتصػػػػفتعمػػػػ طترابػػػػعؼتتػػػػلت
تهكبكعتنكتهك ؼتهعيفط

رػػ اتهعمكهػػ اتكًت ىػػمتاتيػػت أتكرربػػهفت ػػ تع نطتهوػػ م تراركايػػت:تكرره ػػؿتتمػػتم تراهػػرعمـتصمػػتتيع
تراهو مراتراممصي ترآلري :



 رل رعت ط:تنمترمتيتته تيه فتنفتي كفتيميم نتهفتراهعمكه اتراهركرتم تاتلتراهرعمـط 

 رارعتؤ:تنمت تم تراهرعمـتصمتتتع ةترك ع اتررعمؽتت  متر تراهمتم أتر رع ترنتياتتهػ تيهرم ػخت
 ًت ىمتاتيت طراهرعمـتهفتهعمكه اأتكه تاتيختهفت

 رارك ػػػػ :تكرره ػػػػؿتتمػػػػتم تراهػػػػرعمـتصمػػػػتتيبػػػػ ت ترم يػػػػيؿتاتيػػػػت أتنكتهعمكهػػػػ ات راتيػػػػم ت
تت اهكبكعط

  هع نطتهو م تراته :تكيلترصيمتياػتتمتػطتراهعمكهػ اتكتهاوػ تتعبػو تهػ تتعػضأتكرربػهفت
تراهو مراتراممصي ترآلري :

 كهره  ؾطترارمعيص:تكرره ؿتتمتم تراهرعمـتصمتترعري متراهكبكعتتص ؿتهرمرتط 

 تيص ت تراتع ة:تكرره ؿتتر.ييمتراتعي تراهعمتي تاتلتراهرعمـتهفتناؿتته تهعمكه اتاتيت ط

ر  ػػػع نطتهوػػػ م ترارمػػػكيـ:تكرره ػػػؿتتػػػلت ػػػتم تراهػػػرعمـتصمػػػتتييػػػترمتر م ػػػ ـتصمػػػتتر صػػػي ةت
تكراهكر ؼتكر صع صتكر متر تكتم نتاهع ييمتهمتت أتكرربهفتراهو مراتراممصي ترآلري :

 ع ييم:تكرره ؿتتمتم تراهرعمـتصمتتكب تهعػ ييمتص هػ تنكتع يػ تيعرهػتتصميوػ تتػلتتع ةتراه
 ييترمترام ـتصمتتصلةته ط

 ترارممؽ:تكرره ؿتتمتم تراهرعمـتصمتترارت تتهفتت  ترلتص ةراتمكؿت بي ته ط

تهو مراترارم يمتراهم ت :ت- 

ترآلري :ترعرتمتهفتهو مراترارم يمتتكؽتراهعمتي أتكريعؼتياتتراهو مراتراممصي 

 مػػؿتراهصػػػ  ا:تكرره ػػػؿتتمػػتم تراهػػػرعمـتصمػػػتترمتيػػػتتراهعمكهػػ اتراهرعممػػػ تتهصػػػ م تهعيعػػػ أت
 كراكيكؿتياتتراممكؿتامهص م تكرعرت مي ط

 ررع  تراممرم:تكيره ؿتت عري متنتبؿتراتتر ؿتراهطمكم تاهكبكعتهعيفط 

 كيػػػكؿتياػػػػتترارم يػػػمتراع  ػػػت:تكيره ػػػؿتتمػػػػتم تراهػػػرعمـتصمػػػتترمميػػػؿترامبػػػػ ي أتنكتراماػػػ تكرا
رم يمراتامهع علأتيب ت تياتتتوـترلترمرب اأتكراكيكؿتياتتنم ػ ـتهعطميػ أتهػفتعػ ؿت

 هع ييمتك كرصتتهمتت ط



 رارم يمتر تترصل:تكيره ؿتتمتم تراهرعمـتصمتتركايتتًت ىمتنكتهعرا اتاتيت أتنكتع ما تصفت
 راهتاكؼط

 :مي تر رم تراريعيؼترآلرلتاهو مراترارم يمتتصنيف سعادة  -4

كرصهؿتراهو مراترآلري :ترل رعر اأتكرل رممرةأتكرمتيتتراع   تتيفتهو مراترارم يمتراع  تت - أ
را ت تكراعريا أتكراهم مع أتكرمتيتتر كاكي اأتكرارر ت أتكرارهيي أتكرعمؼتكاو اتراعظػمأت

 كرمميؿتراها تلاط

كراهمكعػػػػػ أتكرصػػػػػهؿتراهوػػػػػ مراترآلريػػػػػ :تر يػػػػػ ا أتكراط  ػػػػػ أتتهوػػػػػ مراترارم يػػػػػمتر تػػػػػترصل -ت 
 كراركبي ط

كرصػػهؿتراهوػػ مراترآلريػػ :ترارػػ  مأتكراكيػػؼأتهوػػ مراتاهػػ تراهعمكهػػ اتكممظوػػ تكصمبػػو ت -تا
كراكيػػكؿتياػػتتراهعمكهػػ اأتكرػػتكيفتراه مظػػ اأتكراه مظػػ أتكر يػػ. ةأتكصػػتترلعرتػػ  أت

 كصمضتراهعمكه اتتي عي نأتكطم تر   م ط

آلريػػػػ :ترميػػػػيـتراػػػػتايؿأتككبػػػػ تكرصػػػػهؿتراهوػػػػ مراترتهوػػػػ مراترارميػػػػيـتكمػػػػٌؿتراهصػػػػ  ات-ت
يػػػػترمتر م ػػػػ ـأتكرمهػػػػؿتراه ػػػػؤكاي أتكصهػػػػؿتراعيػػػػ مراتراصعيػػػػي أتكطػػػػم ت راهعػػػػ ييمأتكرغ

 راممبي اتكرعرت مي أتكمؿتراهص  اط
كرصػػػهؿتراهوػػػ مراترآلريػػػ :ترعهيػػػ تراهمػػػ ييـأتتهوػػػ مراتتعػػػ ةتراهمػػػ ييـتكرارعهػػػيـتكرارعظػػػيـت-ق

كراريػعيؼأتكرطتيػؽتر اػمرةراأتكرارعتػؤأتكرارعهػيـأتكصهػؿتر عهػ طتراهعمتيػ تكر ػرعترهو أت
ترم تراك اأتكرارعظيـتراهرمتـط  كرارم يمتت عرظ ـأتكرغ
تع مظتهفتراريعيم اترا  تم تاهو مراترارم يمتنف:

 هعظهوػػػ ت  ػػػهاتهوػػػ مراترارم يػػػمتياػػػتتعػػػكصيفتيهػػػ تهوػػػ مراترارم يػػػمتر    ػػػي تكهوػػػ مرات
 رارم يمتراهم ت ته ترعر ؼتتلتصتتتراريعيم اط

  ت تراريعيم اتاي اتهعميم تصفتتعبو عتا عو تهر  هم أتكي هؿتتعبو ترآلعمطيفتي



 التفكير خرائط ىستراتيجيةت
ترعػػػتتعػػػمر طترارم يػػػمتنتكراتتيػػػمي تاتعػػػ ةتراهعمتػػػ أتي ترصػػػا تصمػػػتترارم يػػػمتتػػػلترارم يػػػمأتت

تكراػػػػػػ متيعػػػػػػٌمؼتتتعػػػػػػخ:تلرارم يػػػػػػمتتيهػػػػػػ تععمتػػػػػػخأتكهػػػػػػ تلتععمتػػػػػػخأتكهػػػػػػ تياػػػػػػ تنفتععمتػػػػػػخأتك يػػػػػػؼل
 التفكير ال صري: مفيوم 

يعػػٌمؼترارم يػػمتراتيػػممتتتعػػختعهػػطتهػػفتنعهػػ طترارم يػػمتراػػ متي يػػمتراعمػػؿتت  ػػرعترـته يػػمراتت
تيػمي عتي تيه ػػفتراهػػرعمـتهػػفترامؤيػػ تراه ػػرمتمي تراصػ هم تاهكبػػكعتراتمر ػػ أتهػػفتتكفتتمػػتتنمتاػػ ةت

تهفتا  ي رخأتتهععتتنعختيعظمتياتتراصلةتتهعظ متتيممط

يمتتلتها ؿترامفأتتميعهػ تيعظػمتراهصػ يتتياػتتم ػـتهػ عتت عػختيم ػمتعصتتي رتراعكعتهفترارم ت
رم يػػمرنتتيػػمي نتاموػػـترام ػػ ا تراهبػػهع تتػػلترام ػػـأتتػػ ارم يمتراتيػػممتياهػػ تتػػيفتنصػػ  ؿترلريػػ ؿت
راتيمي تكراممظي تتلتراًم ىػمأتيبػ ت تياػتتنعػختك ػيطتا ريػ ؿتكراموػـتر تبػؿتامؤيػ تراهكبػكص ات

ياعمختيريؿتت آلعميفعتت ارم يمت ه تيمر تلاكريم لتعكعتهفترل ػرعترـتتراهعمت تكرارم يمتتيو عتهه 
ترام  ـتصمتتر رعترـترايكمتراعممي ترارلترمكمتراهعمكه اتراه ر ت تهفتر صي ةتراهم ي طت

 هػػػػ تيميػػػػتترارم يػػػػمتراتيػػػػممتتػػػػلت يػػػػ ت ترامػػػػتم تراعمميػػػػ تكتوػػػػـتراه يػػػػمراتراتيػػػػمي تراهميطػػػػ تت
 م ػػ تراعتيػػتتهػػػفتنعػػكرعترارم يػػمترلتر ػػ ممتكرارم يػػمتراع  ػػتتكرارم يػػػمتتػػ اهرعمـأتي تيمػػر تراطميػػؽتاهه

تراعمهلططتياخط

يفتر رعترـترارم يمتراتيممتتلترارعميـترايملتيعتتنهمرنتهوه نعت فتراهتعؿتراتيممتيعرتمت
ي ػرمررياي تاموػػـتراهبػػ هيفتراعمهيػػ أتي تيفتصػػمضتراعهػ  اتكر صػػ  ؿتكرايػػكمتكرام ػػكه اتتيػػكم ت

صمػػتتراهرعمهػػيفتراموػػـتكهػػفت ػػـترم ػػفتنتر وػػـأت اػػؾتنفتصػػمضترايػػكم تراكرمػػت تهػػفتته  مػػ تري ػػم
تع ؿتراهمممتراتمر لتي.علتصفتناؼت مه طت

ت  



تكيعرهتترارم يمتراتيممتصمتتصهميريفتن   يريفتيه :

ر تيػػػ م:تك اػػػؾتت  ػػػرعترـتم  ػػػ تراتيػػػمتارعميػػػؼته ػػػ فتر صػػػي ةأتكرمتيػػػتي أتكتوهوػػػ أت -تن
 راع اـتراهميططتكركايختراممتتاه تمكاختتل

صػػ ت تر ػػرعترـتت -ت  رارعيػػؿ:تكيميػػتتتػػختصهميػػ تر ػػكيفترايػػكمترااتيػػت تصػػفتطميػػؽترػػتكيمأتكرغ
راعتػػمراتراه بػػي تكرارعػػي اتراعمميػػ أتك اػػؾتتػػلتغيػػ  تراه يػػمراتراتيػػمي أتكممظوػػ تتػػلت

 صيفتراعمؿط

كامرم يػػػػمتراتيػػػػممتنتكراتهرعػػػػتت ترعػػػػمؼتتتعوػػػػ تمهػػػػك أتنكتره يػػػػؿتتيػػػػممترمرػػػػتطتتصػػػػ ؿتت
تػػ امكرتطتراعمميػػ عت عرػػ اتعهػػطتهتر ػػمتامهعمكهػػ تكصػػ ؿتامهعمتػػ تمػػكؿتت ػػم تهػػ أتكرعم ػػـترعطيطػػلت

تنتكراترارم يمتراتيممتيات:

 هعططػػػ اتراعيػػػؼتراػػػ يعل:تكيػػػلتراهعططػػػ اترارػػػلتر ػػػكفتصػػػ هم تكهر  همػػػ تكهمرتطػػػ ت
 ت ام م تر    ي تراهم  ي ط

 هعمكهػػػ اترػػػـتتراهعظهػػػ اتراتع  يػػػ تاهوهػػػ اتهمػػػتت :تكيػػػلتنتكراتتيػػػمي تر ػػػرعتـتاعػػػمض
 رمتيتي أتكرعميمو أتكرصره تي ترعميـتهمركلتهعيفط

 عػػػمر طتصهميػػػ اترارم يػػػم:تكيػػػلتنتكراتيػػػههاتتطميمػػػ تتيػػػمي تارا ػػػيتتنعهػػػ طترارم يػػػمأت
 كهعو :تعمر طتراهم ييـأتكعمر طتراعمؿط

 تعريف خرائط التفكير:
 تمررػختكهو مررػختترعتتعمر طترارم يػمتهػفتر  ػ اي ترامتي ػ ترارػلتر ػ صتتراهػرعمـتصمػتترعهيػ ت

راعمهيػػ أتكر ر ػػ تختهوػػ مراترارم يػػمترارػػلتر ػػ صت تصمػػتتهكراوػػ تراهصػػ  اتراعمهيػػ تكرامي ريػػ ترارػػلت
تيرعمضتاو ط

اعػمر طترارم يػمتا كعوػ تنمػتتنتكراترارم يػمتراتيػممأتعػ  متك تتظوػمتراعتيػتتهػفترارعػ ميؼتت
تهفتي  ترارعميم اته تيترل:

رم يػػمتتٌع اػػ ت رات مػػ ة تص ايػػ أتره ػػؿتهمرػػكلتتيػػمي نأترعػػٌمؼتعػػمر طترارم يػػمتتتعوػػ تنتكراتت
كعهػػػػ  اتيتترصيػػػػ تاهعمكهػػػػ اتراهمرػػػػكلعتههػػػػ تيي ػػػػ صتتصمػػػػتترمميػػػػؽتراموػػػػـتراعهيػػػػؽتامهػػػػرعمـأتكرمتمػػػػخت

تامهمركلط



كرعػػتتعػػمر طترارم يػػمتا.ػػ تتيػػمي تهصػػرم  تا ػػؿتهػػفتراهرعمهػػيفتكراهعمهػػيفتتػػلتراه ػػركي اتت
 اتراػتمكةترا ػ تم تكرا ممػ تبػهفترارمييهػ اترايػمي أت  ت أت ه ترعػتتتتعوػ تنتكراتعهك ايػ ت تهػ

كرعػػػتتن ػػػمكت نتاتيػػػترنت ػػػ اؾتارعظػػػيـتراهعمكهػػػ اأتتميػػػ تري ػػػمتصمػػػتترارمهيػػػ تر ػػػرما صو تكرم ػػػيمي ت
كرمميموػػػػ أتكاعػػػػؿترا.ػػػػمضتر    ػػػػلتهػػػػفتر ػػػػرعترـتراعػػػػمر طتيػػػػك:ترت ػػػػيطتراهعمكهػػػػ اتكه ػػػػ صت ت

ت تتلتهكر ؼتاتيت طراهرعمهيفتصمتتر  مي تكرعظيهو تكهع اارو تكرطتيمو

تتعوػػ :تي ػػرمررياي ترعمػػـتر ػػ صتتتخةةرائط التفكيةةركتػػلتبػػكةترارعػػ ميؼترا ػػ تم تيه ػػفترعميػػؼتت
صمتترمرتطتراهمركلترارعميهلتتهو مراترارم يمتصفتطميؽترمكيؿتراه ت ترارعميهي تراه ركت تياتتا. ت

صتتراهػرعمـتصمػتتيياػ تتتيمي تهصرم  تتيفتراهعمـتكراهرعمـأتكرر كفتهفت ه عيػ تعػمر طتصمميػ أتر ػ 
راع  ػػ اتكراػػمكرتطتكراموػػـتراعهيػػؽتامهمرػػكلأتكيػػلتنصػػ  ؿتهمعػػ تر ػػه تامهػػرعمـتت عريػػ متراعميطػػػ ت
تر تبؿأتكرك يعو تت اص ؿترا متييري تاختتمي تي ه ؿتهوهرخأتكراكيكؿتياتتراوتؼتراهطمك ط

 أىمية خرائط التفكير: 
تي :يه فتركبي تنيهي تعمر طترارم يمتتلتراعم طترآلر

 :ر رعترـتعمر طترارم يمتي  صتتصمت 

 ره يؿتنعه طتهعمتي ترمتطتراعتم ترا  تم تتهعمت تراهمركلط 

 تع ةتراهم ييـتراهامت ط 

 ر ويؿتهاهكص تهفتص تراتراعمؿتترعؿترارعيي اتراهعرمم أتكصتمي ط 

 :ر رعترـتعمر طترارم يمتر  صتتراهرعمـتصمت 

 يهػػ تععمتػػخأتكهػػ تلتععمتػػخأتكهػػ تياػػ تنفترارم يػػمتتػػلترارم يػػمأتكيععػػلت اػػؾتلرارم يػػمتت
 ععمتخأتك يؼ؟لت

 راهص م  تتلترم يمترآلعمأتكييت تاػتلت ػؿتهػرعمـترارتهػؿتراػ ررلتتػلتصهميػ ترارم يػمت
تكراهمركلط

 هه م ػػ ترارم يػػمتمػػكؿترارم يػػمأتاكيػػؼتصهميػػ اترارم يػػمترارػػلتي ػػرعتهو تراهػػرعمـتتػػلت
ترعظيـتراهمركلتتلتنعه طتهمتت ط



 ت يمأتنمتريت تصهمي اته تكمرةتراهعمت تصعتتراهرعمـتظ يم تامعي فطيه  عي تمؤي ترارم

 :ر رعترـتعمر طترارم يمتيتصـتتص ؿتهمهكةت ؿتهف 

 رارعملـترارم صملط 

 هو مراته تكمرةتراهعمت ط 

 هو مراترارم يمتكرارعمـتراعمي ط 

  ص تراتراعمؿتصتمتنعه طتهفتراهعمت تراعطٌي تكغيمتراعطٌي 

 تاختتكر تترمتكي تصتيت ترره ؿتتلترآلرل:تر رعترـتعمر طترارم يم

 تمت تراميتتصفترم يمترارمهي ط

 ترمميؾترا يفتكرمكي ترا ر م تكرارم ي تتص ؿتن تمط

 تيب ت تهعمكه اتاتيت تت تمصكط

 ترعصيطتراط   ط

 تير م ترارعميـتهفتع ؿترامع ط

 تنتر تارعهيؽتراموـط

 راهمراع تامهعمكه اترا  تم أتكرا ميع ط 

  تعمر تطترارم يمتاو تتكمتهوـتتلترايؼتراتمر لتيره ؿتتلتنعو : ه تنف 

 ت يط تك وم ترل رعترـط 

 هميت تاركبي ترلعر ت اط 

 يه فترتمي و تتلتهممم تمي ضتر طم ؿط 

 ييه فتر رعترهو تتلتنمتهمركلتتمر لأتنكتنمته ركلترعميهلط 

 يه فتر رعترهو تتلتصهمي اترارمييـط 

 وم ترارعميـط  



 كير: خصائ  خرائط التف
تررهي تعمر طترارم يمتتعي  صتهرعتت أتكيلت  آلرل:ت

 :يه ػػػفتنفترتػػتنتراعميطػػػ تتصػػػ ؿتنكاػػػلتصمػػػتتكم ػػػ تتيبػػػ ةعت ػػػـتتالقا ميةةةة لمنمةةةو والتطةةةور
ررك  تاركبي تراًم ىمتكرآلمرةتصميو أتكيه فت متهرعمـتيهفتنمتهممم تصهمي (تر ػرعترـت

ه ػفتنفتررػتتؽتعميطػ ترارػتتؽتهػفتصػتتتراعمر طتتتصػ  او تير كايػ أتكراهرطػكم (طتتهػ  ن:تييت
 ي.يمتهفتراه رطي اأتكه تهمكمتراك ات تتره تيمم ت  هم ط

 : ريتعػػتتعػػمر طترارم يػػمتتصػػ ؿتهر ػػؽتكهػػعظـأتكهػػفت ػػـترع ػػةتتيػػمي نتراهوػػ مراتتاالتسةةا
راهعمتيػػ ترارػػلتياػػممترمتيػػتي أت هػػ تكرر ػػؽتهػػ ترام.ػػ ترا ػػ  ت تتػػلتراهػػترمةتكراا هعػػ ات

 وؿتتوهو تكر رعترهو طكراهع ي عتهه تيي 

 :راهوػػ م تراهعمتيػػ تكرام ػـتر كاػػلتامعميطػ أتيػػؤتمتياػتتهمكعػػ تتػلتصػػ ؿتعميطػػ تتالمرونةة
رارم يمأتي تيع ؾتصتتتلتهمتكتتهػفتراطػمؽترارػلتيه ػفتنفتيػرـتتوػ تر ػكيفتكم ػـتعػمر طت

 رارم يمأتكيه فترهرترتي تتص ؿتكر  تم  ترام ا ط

 :صػفت يميػ ترم يػمتراهرعمهػيفأتكر صػؼتراعمػ  تصػفتتعمر طترارم يمت م. تر صؼتتالتأممية
 نعه طترارم يمتراهيرتع أتكر  صتتراهرعمـتصمتترمييـتهمركلترارعمـتكصهمي اترارم يمتاتيخط

 :يع ؾتتعترفتن   ي فتامر  هؿتيه :تصهمي اترارم يمأتكراهمركلتراهعمتلطتالتكاممية 

 تهاو تهع نأتتهػ  ن:تي رتهػ تصهمي اترارم يم:ترره ؿتتلتيه  عي تر رعترـت ؿتراعمر طتكت
تصمػػتترارمهيػػ ته ػػتا تمي بػػي عتت عػػختي ػػرعتـتعميطػػ تراػػتر م تارعميػػؼتراه ػػتا أت ػػًمضى صي

 كي رعتـتعميط تراصام تااه تراهعمكه اتكراتي ع اتمكؿتراه تا تكرعظيهو ط

 راهمرػػكلتراهعمتػػل:تي تيه ػػفتر ػػرعترـتعػػمر طترارم يػػمتتعهػػؽتترعػػؿتهاػػ لاتراهمرػػكلت
أتتهػ  نأتيػرـتر ػرعترـتعػمر طترارم يػمتارمميػؿتكتوػـت يػ تتػلترامػمرة أتراهعمتلتكصتمي 

تعمر طترارم يمتييه فتتهاو ته تراهكرتترارعميهي ت  ت ط  كت ار التت ف 

تراعيػػ  صترا ػػ تم تاعػػمر طترارم يػػمتراعػػؿتراػػرعمـتيػػرـتتيػػكم تن  ػػمتت صميػػ تك م يػػ أتي تت يف 
ت اهػػ ت تراهرعمهػػ تتصػػ ؿتن تػػمعتههػػ تي ػػوـتتػػلتييه ػػفترمميػػؽتر يػػترؼتتػػلتك ػػاتن ػػؿتهػػ ترلمرمػػ ظت

ترم يفترل ريع  تراهم ييهلتامه ت أتكرعهي تهو مراترارم يمتاتلتراهرعمهيفط



 أنوا  خرائط التفكير: 
يكاػػتت ه عيػػ تنعهػػ طتهػػفتعػػمر طترارم يػػمترارػػلتطٌكميػػ تتيميػػتتييػػمؿأتكرارػػلترع ػػةت ػػ نتهعوػػ تت

 تراعػػمر طتكصهميػػ اترارم يػػمترارػػلترع  ػػو ت ػػؿتصهميػػ تهػػفتصهميػػ اترارم يػػمأتكتيهػػ تيمػػلتكيػػؼتاوػػ 
تعميط أتكر رعتره رو أتكريهيهو أتكيلت  آلرل:

 (:تCircle Mapيتخريطة الدائرة (1

رر ػػكفتعميطػػ تراػػتر م تهػػفتتر ػػمريفتاوهػػ تراهم ػػ تعم ػػخأتكهعرممرػػيفتتػػلترامطػػمأتركبػػ تتػػلتت
رامهػك أتنمتت ػم تييػمرتترعميموػ تهم  تراتر م تر كاتتير  ه ةأتر ت ػ مأتر م ػ ـأترام ػكـأترا مهػ اأت

نكتتوهو (أتك اؾتارمتيـتهكبكعتنكتت ػم تنكتهموػكـتتوػتؼترارعػٌمؼتكراموػـأتكتػلتعػ ماتيػ  تراػتر م ت
يبػػػ تراهػػػرعمـت ػػػؿتهػػػ تاػػػختص  ػػػ تت اهكبػػػكعتراػػػم يةأتكاػػػيةتيعػػػ ؾتنمترمتيػػػتتاعػػػتتتراعع يػػػمتنكت

ػػػمت  تػػػ ترارػػػلتاوػػػ تص  ػػػ تترا مهػػ اتراه ركتػػػ أتتػػػؿتي ػػػرطي تراهعمػػػـت ر تػػػ تهػػػ تيصػػ ةتتػػػلتراػػػتر م  يراًم ى
 ت ام م (أتكع ماتراتر م تيي ر تر ط متراهماعلطتكرع ةتصهمي ترارم يمتيرارمتيت/رارعميؼ(ط

 استخدامات خريطة الدائرة: -

 ر ػػرعتـتتػػلترمتيػػتتراهعمتػػ ترا ػػ تم تاػػتلترار هيػػ تمػػكؿتراهكبػػكص اتراتمر ػػي أتكهػػفت ػػـت
تر  صتتراهعمـتتلتصمضتراهعمت ترااتيت ط

 ػػ صتتراهعمػػـتصمػػتترميػػيـترعملػػـترار هيػػ تتػػلتعو يػػ تراػػتمةأتكهػػتلتيتمرؾترار هيػػ تامهمػػ ييـتر 
تكرارعهيه اتكراعظمي اتكراهص  اتراكرمت تتلتراعصط

 راعيؼترا يعلتامًم ىمطترت تؿتر ت  متتص ؿترم صملط 

 ترعهي ترارم يمترامكرمم/رام  ـتصمتترامكرمط

 تت ترامتمي تصفتر صي ةطرمتيتتراصلةتنكترام م أتكرمتيتتراهعمت

ريم ػػـتيػػ  تراعميطػػ تصمػػتتصػػ ؿتتر ػػم تيػػ.يم تتػػلتراهم ػػ أتطريقةةة  نةةا  خريطةةة الةةدائرة:  -
تري رػػ تراًم ىػػمترارػػلترعمتوػػ تمػػكؿتيػػ  تراػػتر م ت ـ  يي رػػ تتيوػػ تراهكبػػكعتنكتراهموػػكـتراهػػمرتتييبػػ مخأت ػػ

 راي.يم ط

 (:تBubble Mapيتخريطة الفقاعة (2



(أتكيلتعميط تصعمكتي تهمركم تراعو ي أتكرر ػكفتهػفتتر ػم ترع ةتصهمي ترارم يمتيراكيؼت
هم  يػػ تكمكاوػػ تصػػتتتهػػفتراػػتكر مأتي تيي رػػ تتػػلتراػػتر م تراهم  يػػ :تيراهموػػكـأترا مهػػ أتراععيػػمتنكت
راصػػلةتراهػػمرتترمتيػػتتعي  يػػخ(أتكي رػػ تتػػلتراػػتكر متراممصيػػ :تيراهميطػػ تت اػػتر م تراهم  يػػ (تنيػػـت

 را مه طترايم اتكراعي  صتاو رتراصلةتنك

 استخدامات خريطة الفقاعة: -

 رعهي ترارم يمترارمكيهلط 

 ر هترتتت ارم ييؿتراكيمي تا صي ةط 

 رعهي ت تم ترارمهي تصمتترمتيتترايم اتكراعي  صتتلت مه اتنكتمهك ط 

 تكيؼتراعي  صتكراههي راتترعتيمتهكا تك مه اتكربم ط

 طريقة  نا  خريطة الفقاعة: -

تػػػلتتر ػػم تهم  يػػػ ت ػػـتر رػػػ تيػػم رختنكتعي  يػػػختتػػلتتكر ػػػمتتر رػػ تراصػػػلةتنكتراهكبػػكعت
 تمصي ترريؿتت اتر م تراهم  ي ط

  



 (:تDouble Bubble Mapيتخريطة الفقاعة المزدوجة (3

رع ػػةتصهميػػ ترارم يػػمتيراهم معػػ تكرلعػػر ؼ(أتكر ػػرعتـتامهم معػػ تتػػيفتصػػي يفأتكيهػػ ترهرػػترتت
تر ػػمريفتهم ػ يريفتهراػػ كمريفتيي رػػ تتػػلتتاعميطػ ترامم صػػ أتكرر ػػكفتعميطػػ ترامم صػ تراه تكاػػ تهػػف

 ؿتهعوه تطمتلتراهم مع (أتكتيعوه تصتتتهفتراتكر متيي ر تتيو تراعي  صتراهرص تو تتيفتراهم مفت
تيعوه أتكتلتا عتلتراتر مريفتراهم  يريفتري ر تراعي  صتراهعرمم تتيفتراهم مفتتيعوهػ أتكلتيكاػتت

 ترو طصتتتهمتكتتا هي تراهعمكه اترارلتيه فت ر 

 استخدامات خريطة الفقاعة المزدوجة: -

 رعهي ترارم يمترارمكيهلط 

 هم مع تكهم تم تراعي  صط 

 رمتيتتراعي  صتر    ي تاععيميفط 

 رعظيـتصهمي تراهم مع تت وكا ط 

 خطوات  نا  خريطة الفقاعة المزدوجة: -

ـ تر رػػ تنكاػػت خترارصػػ تختتػػيفترم ػػـتتر مرػػ فتهعميػػمر فأت ػػـتيي رػػ تتيوهػػ تهكبػػكعتراهم معػػ أت ػػ
تراتر مريفتتلتتكر متي.يم أتكنكاخترلعر ؼتمكؿتراتر مريفط

 (:تTree Mapيتخريطة الشجرة (4

رع ػةتصهميػ ترارم يػمتيراريػعيؼ(أتكر ػرعتـتارمتيػتتراًم ىػمترام ي ػ تكراممصيػ تراترصهػ تاوػػ أتت
ي تر رػ تتكرم ييؿتي  تر ت  مأتكر رعتـتامرم يـتكراريعيؼتكراراهي تترعؿتت  اتنكتهاهكص اأ

رام م ترام ي  تتلتنصمتتراعطأتكر ر تتػلتر  ػمؿتر ت ػ متراممصيػ أتكن ػمؿتتػمكعتراريػعيؼتري رػ ت
 رارم ييؿتراهمتت تا ؿتتمعأتكيه فتيامرةترمميع اتهرعتت ط

 استخدامات خريطة الشجرة: -

 رعهي ترارم يمتراومهلتراهر م ؿط 

 متيػػػػػ تهػػػػػفتعػػػػػ ؿترارعظػػػػػيـته ػػػػػ صت تراهػػػػػرعمـتتػػػػػلتر ػػػػػريع  تراهمرػػػػػكلتكتوػػػػػـتتعيرػػػػػختراهع
 كراريعيؼط



 رمتيتتراًم ىمترام ي  أتكراًم ىمتراترصه أتكرارم ييؿط 

 رعظيـتراهعمكه اتكرميي رو تراع ي ط 

 رهٌ فترار هي تهفتراريعيؼترل رعت طلتكرل رممر لط 

 تمر و تيتمر  نتر ه نط تر كيفتمؤي تهر  هم تامهكبكص اتراهيٌعم أتكرغ

  :خطوات  نا  خريطة الشجرة -

ـ تيي ر تراريعيؼتكتمكصختن ممو طت  يي ر تراهكبكعترام يةتتلتر صمتت 

 (:تBrace Mapيتخريطة التحميل/الدعامة (5

ركب تصهمي ترارم يمتيرارمميؿتياتتنا رة(أتكيلتعميط ترصتخت كةتراهم م ترامػتيـتراػ متت
راهكبػكعتتييطمؽت و هختعمػكتر يػترؼتراهمػتت أتكرر ػكفتهػفتاػ  يفأتميػ تي رػ تر ػـتراصػلةتنك

صمػػػتترايهػػػيفأتكصمػػػتتراي ػػػ متري رػػػ تر اػػػ رةترام ي ػػػ تاوػػػ رتراصػػػلةأت ػػػـتريم ػػػـتصمػػػتتي ػػػ متر اػػػ رةت
رام ي ػػ تهصػػ تؾتتمصيػػ تره ػػؿتراه كعػػ اتراممصيػػ تا اػػ رةترام ي ػػ أتكي ػػ رتمرػػتترلعروػػ ةتهػػفترمميػػؿت

 راصلةأتكرعتتي  تراعميط تتهع ا ترصمي تر صي ةتصمتتراكمؽط

 تحميل/ الدعامة:استخدامات خريطة ال -

 رعهي ترارم يمتراومهلتراهر م ؿط 

 توـتراع   تتيفتر صي ةتكر ا رةتراه ٌكع تاو ط 

 رمميؿتر يترؼتتعتت مرة تهكبكعتهعيفط 

 ترعظيـترارم يت اط

يي رػػػ تصعػػػكرفتراهكبػػػكعتراػػػم يةتصمػػػتتا عػػػ تخطةةةوات  نةةةا  خريطةةةة التحميل/الدعامةةةة:  -
ـ تر ر تراممكعتراهريم تتخط   راعميط أت 

 (:تFlow Mapيتخريطة التدف  (6

رع ػػػػةتصهميػػػػ ترارم يػػػػمتيرارر ت /رار م ػػػػؿ(أتكيػػػػلتصتػػػػ م تصػػػػفتهاهكصػػػػ تهػػػػفتراه ػػػػرطي ات
راهرر اي أتكررػ ت تعمػؼتتعبػو أتيي رػ تر ػـترامػت تنكتراهكبػكعتتػلتراه ػرطيؿتر كؿأت ػـتركبػ ت



اهيعوػ تصػػفتر مػتر تراهرر ايػ تتصػ ؿتهعطمػلتكهػػعظـتتػلتتػ  لتراه ػرطي اترار ايػػ أتتميػ ترعتػمت
رامػػػػت تهػػػػفتراتتريػػػػ تكمرػػػػتتراعو يػػػػ تتطميمػػػػ ت م ػػػػ أتكييه ػػػػفتنفتيع ػػػػ  تهػػػػفتيػػػػ  تراه ػػػػرطي ات

 ه رطي اتتمصي تني.متهعو أتر ر تتيو تعر   تنكتنم  ـتنكتمهك ط

 استخدامات خريطة التدف : -

 رعهي ترارم يمتراتيع هي لتراهعٌظـط 

 رمميؿتكن تمي تر متر تكراعطكراط 

  رتص  و تهفترا ر م تتص ؿتهعظـطرر ت تر متر تكر 

 رمتيتتراع   اتتيفتراهمرمؿتكراهمرمؿتراممصي تا متر ط 

 رمميؽتتوـتنتبؿتامهكبكص اتراهعٌمت ط 

 ركبي ترر ت تراركرميختكراعطكطترا هعي ط 

 ر  صتتتلتمؿتراهص  اترامي بي ط 

 ترمري تراهو ـتراهطمكت ترتع نت يهيرو ط

 خطوات  نا  خريطة التدف : -

تيررػػ ت ت اػػؾترامػػت تنكتراهكبػػكعتتػػلتيي ت ـ  رػػ تتتريػػ تراهكبػػكعتنكترامػػت تتػػلته ػػرطيؿأت ػػ
ته رطي اأتك ر ت ترارر تع اتريؿتياتتراعو ي ط

 (:تMulti Flow Mapيتخريطة التدف  المتعدد (7

رع ػػػةتصهميػػػ ترارم يػػػمتيرا ػػػت تكراعرياػػػ (أتكرر ػػػكفتعميطػػػ ترارػػػتتؽتراهرعػػػتتتهػػػفته ػػػرطيؿتت
مػػػػ طتتعػػػػتتتهػػػػفتراه ػػػػرطي اتصمػػػػتترايهػػػػيفتكراي ػػػػ مأتكيي رػػػػ تتػػػػلتم ػػػػيةتيكبػػػػ تتػػػػلتراك ػػػػطأتكييت

راه ػػرطيؿتراػػم يةتيرامػػت أتنكتراهكبػػكع(أتكر رػػ تتػػلتراه ػػرطي اتصمػػتتراا عػػ تر يهػػفت   هػػ ت
 تت ت  ترامت أتكتلتراه رطي اتصمتتراا ع تر ي متر ر تعر   تي رترامت ط

 استخدامات خريطة التدف  المتعّدد: -

 ع هي لتراهعٌظـطتركبي تر  ت  تكراعر   تكرارت يمراطرعهي ترارم يمتراتي 



 رمميؿتراهكر ؼتت اعظمتياتتر  ت  تكراعر   تراايت تنكترا ي  ط 

 رارعتؤتت اعر   تتلتبكةتر  ت  تنكتر متر ط 

 ط)  ركايتتعكعتهفترا ر ت ترام  ه تصمتتهتتنتيي رنطططتت ف 

 طراع   تتيفترا ت تكراعريا تركٌاتترار. ي ترامراع  

يرـت ر ت تصعكرفترامت تنكتراهكبكعتتلته رطيؿتتخطوات  نا  خريطة التدف  المتعّدد: -
تتلتراهم  أت ـتيرـت ر ت تر  ت  تتلتطمؼتر  ت  تكراطمؼترآلعمتامعر   ط

 (:تBridge Mapيتخريطة الجسر (8

ترع ػػةتصهميػػ ترارم يػػمتيراهرصػػ تو ا(أتكرر ػػكفتراعميطػػ تراا ػػمي  تهػػفتطػػمتيفتيميػػؿتتيعوهػػ 
ػػمرتترعمهوػػ أتكراطػػمؼت  عطػػم أتراطػػمؼتر يهػػفتهعوػػ تركبػػ تتيػػختر صػػي ةتنكتراهعمكهػػ اترااتيػػت تكراهي
تراهػػ تر صػػي ةت ر ي ػمتهعوػػ تركبػػ تتيػختر صػػي ةتراهصػػ تو تاهػػ تتػلتراطػػمؼتر يهػػفأتهػ تهمرصػػ  تنف 

ؿتن  ػمتراهمرتط تصمتتيهيفتكي ػ مترامعطػم تراع  ػ تعم ػو أتكيه ػفتر ػرهمرمتراا ػمتكرهرػترت تتعكرهػ
 (طSchlesinger, 2007, 2-3ص   تي

 استخدامات خريطة الجسر: -

 رعهي ترارم يمتراها  متراهعرهتتصمتترارعيؿط 

 توـترارع ظمراأتكرارص تو اأتكراها  ي اط 

 رطكمتراهم ييـتكراًم ىمترامي بي أتكرمكيمو تهفترم يمتآلعمط 

 رعٌ  تتوـتص   تراعكرهؿتترعؿترارع ظمراط 

 تيفتراكر  تكراهامتطركب تراع   تت

تخطوات  نا  خريطة الجسر: -

ـ تر ر تراهرص تو اتنصمتترامعطم تكن ممو ط تري ر تراع   تتلتطمؼأت 

كتيهػػػ تيمػػػلتاػػػتكؿتيكبػػػ تعػػػمر طترارم يػػػمترا ه عيػػػ أتكصهميػػػ اترارم يػػػمترارػػػلتركبػػػمو ت ػػػؿت
ت:عميط 



 خرائط التفكير وعمميات التفكير التي توضحيا كل خريطة

 خطوات تط ي  ىستراتيجية خرائط التفكير
يع ؾتهاهكص تهفتراعطػكراتصعػتترارعطػيطتاتعػ ةتعميطػ ترارم يػمعتتتعػتترعريػ متراهكبػكعتت

عهميػػ تراهػػمرتتيصػػترتتعميطػػ ترم يػػمتاػػخأتكراػػ متيه ػػفتنفتي ػػكفتيػػمم تنكتتم ػػ نتنكتتيػػ نأتكراميػػ ـتت
توتؼترعمؼتراًم ىػمترام ي ػ تكراممصيػ تكرمػاتراممصيػ تكراع  ػ اتتيهػ تتيعوػ أت رمميؿتراهمركلأتك اؾ

 يع ؾتعطكراتصت تاريهيـتعميط ترارم يمتع  مي ت  آلرل:

 شكل الخريطة رة التي تنميياالميا الخريطة

ترارمتيت/رارعميؼتعميط تراتر م ت-1
ت

تراكيؼتعميط ترامم ص ت-2
ت

تراهم مع تكرلعر ؼتعميط ترامم ص تراه تكا ت-3
ت

تراريعيؼتعميط تراصام ت-4
ت

ترارمميؿتياتتنا رةتعميط ترارمميؿ/راتص ه ت-5
ت

ترارر ت /رار م ؿتعميط ترارتتؽت-6
ت

ترا ت تكراعريا تارتتؽتراهرعتتعميط ترت-7
ت

تراهرص تو اتعميط تراا مت-8
ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رمتيتتيتؼتراعميط ط 

 رمتيتت هفترمتيـتراعميط تيهمته تراتمةأتتلتن ع ةتراعمضأتع ره أترمكيـأتهمراع (ط 

 ارم يمترارلترعهيو تراعميط طرمتيتتهو م تر 

 رمتيتتص ؿتراعميط ط 

 ترمتيتترامكرتطتكراع   اتتيفتصع يمتراعميط ط

 ترمتيتترامهك تكرايكمتكر اكرفترا  ه ط

 رسم خريطة التفكير. -

تمٌتتتركعلتتك رفتعطكراتم ـتعميط ترارم يمتتلت ت تعطكرات  آلرل:

 ي علتكم  تتيب ةتA4رعتو أتكراتتةتتػلتهعريػمو عت فت اػؾتيعطػلترامميػ ت(تهفتاهي تاكت
تا يعع تايرممؾتتلتاهي ترلرا ي اأتكيعتمتصفتعم ختته يتتهفتراممي تكرارمم  ي ط

 ر رعترـتنمتتر ص  ؿتنكتيمتلترايكمتامرعتيػمتصػفترام ػم تراهم  يػ عت فترايػكم تنتبػؿت
اهم  ي ترص ؿتي  م تن تػمتهفتناؼت مه أت ه تنعو تر  صتتصمتتر رعترـتراعي ؿأتكرايكم تر

تكرم تظتصمتتهكريم ترلعرت  تكرارم ي ط

 ر ػرعترـتر اػػكرفتتػػلتن عػػ ةتم ػـتعػػمر طترارم يػػمعت فتر اػػكرفترعهػؿتصمػػتتي ػػ م تراػػ يفته ػػؿت
رايكمأت ه تنعو تربملترامك تكرامي  تصمتتراعمر طأتكرهع ترارم يمتر تترصلتط   تي  م أت

تاكرفطيب ت تياتتراهرع تصعتتر رعترـتر 

 كيؿتراممكعترام ي  تت اص ؿتراهم  مأتككيؿتتمكعتراه ركييفتر كؿتكرا  علتطططتكي  رأت
تي تيفتراركييؿتتيفتراممكعتي وؿتتوـترا  يمتهفتر هكمأتكر  مي تت وكا تن تمط

 اعػػػؿترامػػػمكعتررعػػػ تراصػػػ ؿتراهعمعػػػلتتػػػتلنتهػػػفتراعطػػػكطتراه ػػػرميه عت فترل ريػػػ متصمػػػتت
ه ػػؿتت–ييػػي تراػػ يفتت اهمػػؿأتنهػػ ترامػػمكعتراهعمعيػػ تكراهرمرتطػػ تترامػػمكعتراه ػػرميه تكمػػتي 

تتولتن  متا  تي تامعيفأتكن  متي  م تلعرت يو طت–تمكعتر صا مت

 ر رعترـت مه تم ي  تكرمت تتلت ؿت طمعت فترا مه تراهممت ترهع تراعمؿترامك تكراهمكع ط 

ت



 استراتيجية ىيمدا تا ا االستقرائية
ت

عهػػطترارم يػػمترل ػػرممر لتعيييػػ نتارطػػكيمتراعهميػػ اتراعمميػػ تت ل ػػرممرةتتيػػههاتييمػػترتر تػػ 
تكرل رتلؿتكتع ةتراعظمي اتتع ةتصمتت مرةتتمكعمتمكؿتطتيع تراهم ييـتكر كيعو طت

امػػػػػػتتنتػػػػػػم اتر تػػػػػػ تهمرمػػػػػػؿترارعمػػػػػػيـترل رصػػػػػػ تلتكيػػػػػػلتراه ػػػػػػؤكا تصٌهػػػػػػ تي ػػػػػػهتتت  ػػػػػػرمررياي ت
رممر لتصمػػػػػػػتتر  ػػػػػػػ م تكعكصيروػػػػػػػ تهػػػػػػػفت تػػػػػػػؿترارػػػػػػػتميةترل ػػػػػػػرممر ي طتكم ػػػػػػػ اتتػػػػػػػلتعهطوػػػػػػػ ترل ػػػػػػػ

راهعمػػػػػـتكهػػػػػ تيم تموػػػػػ تهػػػػػفتر ػػػػػرا ت اترار هيػػػػػ تتػػػػػلترصػػػػػ يؿتراهمػػػػػ ييـتكر كيعوػػػػػ تك اػػػػػؾتت  ػػػػػرعترـت
تصهمي اتراراهي تكرارعظيـتكرتكي تراهعمكه اطت

تكامتتر رعمياتييمترتر ت تهاهكص تهفتراه مه اتكرارلتيتعتتصميو تي رتراعهطتكيل:ت
فتيعمػػػػػـتت.ػػػػػضتراعظػػػػػمتصػػػػػفتهبػػػػػهكعختكه ػػػػػركي رختك اػػػػػؾتت  ػػػػػرعترـتنفترارم يػػػػػمتيه ػػػػػفتنت-ت1

تر رمررياي اترعميـترارم يمطت
رارم يػػػػػمتيػػػػػكتصهميػػػػػ ترم صػػػػػؿتيياػػػػػ تلتتػػػػػيفتصمػػػػػؿترامػػػػػمتتكراهعمكهػػػػػ اتك اػػػػػؾتصػػػػػفتطميػػػػػؽتت-ت2

تمرؾتراع  ػػػػػػ ات هه م ػػػػػػ تصهميػػػػػػ اتصمميػػػػػػ تهعرممػػػػػػ ته ػػػػػػؿترارعظػػػػػػيـتكرارهييػػػػػػ تكراهم معػػػػػػ تكرغ
تؿتكرارم يمطتكرامتطتتيعو ت ـترارعهيـتكرارممي

يفتصهميػػػػػ اترارم يػػػػػمتر ػػػػػيمتكتػػػػػؽت ػػػػػي ؽتهررػػػػػ ت تتصػػػػػ ؿتهعطمػػػػػلتكصمػػػػػتتصػػػػػ ؿتهمرمػػػػػؿتت-ت3
تكررطم ت ؿتهممم تر رمررياي اترعميهي تهمتت طت

كتعتػػػػػ م تنعػػػػػملتتػػػػػ فتييمػػػػػترتر تػػػػػ ت ػػػػػتتم ػػػػػ اتصمػػػػػتتبػػػػػمكم ترػػػػػتميةتهوػػػػػ مراترارم يػػػػػمتصػػػػػفت
مترل ػػػػػػػػرممر لتطميػػػػػػػػؽتر ػػػػػػػػرعترـتر ػػػػػػػػرمررياي اترػػػػػػػػتميةتهمػػػػػػػػتت ترػػػػػػػػـتريػػػػػػػػهيهو تعهطػػػػػػػػ نتامرم يػػػػػػػػ

تعييي نتارعميـترمؾتراهو مراطت
كراػػػػػػتمتر صػػػػػػ م تياػػػػػػتتبػػػػػػمكم تر ػػػػػػرعترـتيػػػػػػ  ترل ػػػػػػرمررياي اتتصػػػػػػ ؿتهررػػػػػػ ت ت فتيمػػػػػػتلت

تهو مراترارم يمترتعتتصمتتر عملطت
يفت ػػػػػػؿت اػػػػػػؾتيعطػػػػػػكمترمػػػػػػاتراوػػػػػػتؼتر    ػػػػػػلتهػػػػػػفتعهػػػػػػطتييمػػػػػػترتر تػػػػػػ ترل ػػػػػػرممر لتكيػػػػػػكت

تهمي ترارم يمطترطكيمتهو م ترارم يمتاتلتراطمت تنمترعميهوـتص
تك تت  هاتييمترتر ت تترمتيتت   تهمرمؿتامرم يمترل رممر لتكيل:ت

تتطهممم ترص يؿتراهموكـت-ت1
تتطهممم ترم يمتراهعمكه اتكراتي ع ات-ت2
تهممم ترطتيؽتراهت تئتكرعهيهو طتت-3



 تن ػػػػػػ م تا ػػػػػػؿتهمممػػػػػػ تهػػػػػػفتيػػػػػػ  تراهمرمػػػػػػؿتراػػػػػػ   ترػػػػػػؤتمتياػػػػػػتتر ػػػػػػر  م ت هػػػػػػ تمػػػػػػتتاتر تػػػػػػ
راهػػػػػػرعمـتامميػػػػػػ ـتت  عصػػػػػػط تراهطمكتػػػػػػ تكتيهػػػػػػ تيمػػػػػػلتيػػػػػػ  تراهمرمػػػػػػؿتنكترل ػػػػػػرمررياي اتكر عصػػػػػػط ت

تراهمرتم تاو طت
تكرصهؿتصمتتر عصط ترار اي :تتأواًل: مرحمة تشكيل المفيوم:

 تامهصػػػػػ م تهكبػػػػػكعترارم يػػػػػمتاهػػػػػ تراهعمكهػػػػػ اتنمترارعػػػػػمؼتصمػػػػػتتراعع يػػػػػمتراهعرهيػػػػػت-ت1
تكرمتيتي تكراهيعو تبهفت كر ـتهمتت طت

تريعيؼتراهعمكه اتياتتت  اتكتؽتهعي متهمتتطتت-ت2
ر ػػػػػػهي ترام ػػػػػػ اتنمتيصطػػػػػػ ةت ػػػػػػه تنكتمهػػػػػػ تا ػػػػػػؿتت ػػػػػػ ت راتع يػػػػػػي تنكتعيػػػػػػ  صتت-ت3

(طت تير رممرةتر ـتراهموـك تهصرم  تكت ار التراكيكؿتياتتراهموـك
ا ػػػػػ تم تهػػػػػفتعػػػػ ؿتر ػػػػػرمررياي اتهمػػػػتت تصمػػػػػتتصػػػػػ ؿتكيرممػػػػؽت ػػػػػؿتعصػػػػ طتهػػػػػفتر عصػػػػط تر

ن ػػػػػػ م تهعططػػػػػػػ تي تتػػػػػػػ تميػػػػػػػ ترػػػػػػػرـتهط تمػػػػػػػ تيػػػػػػػ  تر  ػػػػػػػ م تراه ػػػػػػػرعتط تتػػػػػػػتعكرعتهمػػػػػػػتت تهػػػػػػػفت
تراعص ط اترتع نتاموتؼتراهعصكتتهفت ؿت ؤرؿطت

كرااػػػػػػػتكؿترارػػػػػػػ التيكبػػػػػػػ تر  ػػػػػػػ م تراع يػػػػػػػ تت ػػػػػػػؿتعصػػػػػػػ طتهػػػػػػػفتر عصػػػػػػػط ترا ػػػػػػػ تم ت هػػػػػػػ ت
رارػػػػػػلترعػػػػػر تصػػػػػػفت ػػػػػؿتعصػػػػػ طتظػػػػػػ يممتتػػػػػلتصهميػػػػػػ تيصػػػػػرهؿتصمػػػػػتتصهميػػػػػػ اترارم يػػػػػمتكراهمػػػػػ ييـت

تر كيفتراهم ييـترارلتر هيو تييمترتر ت تت اعهمي اتراعممي تراعمي طت

النشاط ال اىري 
 لمتمميذ

العمميات العقمية 
الخفية  عمميات 

 التفكير 
 ا سئمة المةيرة اليادفة

اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تت-ت1
تراهعمكه اطت

هػػػػػ  رتمنيػػػػػا؟تهػػػػػ  رت ػػػػػهعا؟تهػػػػػ  رتترارهيي ت
تلمظا؟ت

ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؼتت-ت2
راهعمكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت

تت  اطت

يػػػػػػػػػػػػػػؿترتػػػػػػػػػػػػػػتكتيػػػػػػػػػػػػػػ  تراتي عػػػػػػػػػػػػػػ اتتراراميتتكرارمتيتت
هرمرتطػػػػػ ؟تهػػػػػ تر صػػػػػي ةتراهرمرتطػػػػػ ت
هعػػػػػػػ ن؟ت يػػػػػػػؼترػػػػػػػـت اػػػػػػػؾ؟تنكتتػػػػػػػتمت

تراهع ييمترـت اؾ؟تت
ر ػػػػػػػػػػػػػرممرةتر ػػػػػػػػػػػػػػـتت-ت3

ت تراهموـك
هػػػػػػػ ترل ػػػػػػػػـتراػػػػػػػػ مترمرممػػػػػػػػختا ػػػػػػػػؿتترارعظيـتكرارمييـ

هاهكصػػػػػػ ؟تكاهػػػػػػ  ر؟تهػػػػػػ تر  ػػػػػػه ةت
تراتتيم ؟ت



 ػػػػػؿتراوػػػػػتؼترام ي ػػػػػلتهػػػػػفتيػػػػػ  ترل ػػػػػرمررياي تير ػػػػػرمررياي تر ػػػػػكيفتراهموػػػػػكـ(تتػػػػػلتيػػػػػ رتكيره
رصػػػػػػاي تراطمتػػػػػػػ تصمػػػػػػتترل ػػػػػػػرممرةتارك ػػػػػػي تراعظػػػػػػػ ـتراهمػػػػػػ ييهلتراػػػػػػػ متيرعػػػػػػ همكفتهعػػػػػػػخت عرػػػػػػػ ات

تهعمكه اتنكتهع مؼتاتيت طت
يفت اػػػػػؾتلتيرػػػػػترتتيلتهػػػػػفتعػػػػػ ؿترتيػػػػػيمتراهػػػػػرعمـتت اتي ػػػػػ تراومهيػػػػػ تاكمػػػػػتراتراهعمكهػػػػػ ات

تمري تي  تراكمتراتتلتبكةتهك عو تهفترمؾتراتعي طتكراك كؼتصمتتر
تكرصرهؿتصمتتر عصط ترار اي :تتةانيًا: مرحمة تفسير ال يانات:

تراهعصػػػػػػػكتتكراهمػػػػػػػ ييـتر عػػػػػػػملت راتت-ت4 رمتيػػػػػػػتتعمػػػػػػػ طترارصػػػػػػػ تختكرلعػػػػػػػر ؼتتػػػػػػػيفتراهموػػػػػػػـك
ترايم تتخطت

تكركبيمخطتت-ت5 تصم تراهموـك
تهت تئتكرعهيه اطتراركيؿتا  رتللاتراهره م تترطكيمتت-ت6

كت ارػػػػػػػػ الترصػػػػػػػػرهؿتيػػػػػػػػ  تراهمممػػػػػػػػ تصمػػػػػػػػتتصهميػػػػػػػػ اترارهييػػػػػػػػ تكرل ػػػػػػػػرتلؿتكرارعهػػػػػػػػيـأت هػػػػػػػػ ت
يرطمػػػػػ تهػػػػػفتراهػػػػػرعمـتنفتيمػػػػػكـتتػػػػػمتطتراعمػػػػػ طتتتعبػػػػػو تكرمتيػػػػػتتص  ػػػػػ اترا ػػػػػت تكراعرياػػػػػ تتػػػػػيفت

ترمؾتراتي ع اطت
تيفتصهميػػػػػ اترارهييػػػػػ تكرل ػػػػػرتلؿتكرارعهػػػػػيـترارػػػػػلتروػػػػػتؼتيايوػػػػػ تيػػػػػ  ترل ػػػػػرمررياي تررممػػػػػؽ
هػػػػػػفتعػػػػػػ ؿتصػػػػػػتتتهػػػػػػفتراعصػػػػػػ ط اتراظػػػػػػ يم تكراعهميػػػػػػ اترارم يميػػػػػػ تراترعميػػػػػػ تراعميػػػػػػ تكر  ػػػػػػ م ت

ترل رعر اي تراه يم تامرم يمتهفت تؿتراهعمـتكرااتكؿترار التيكب ت اؾ:ت
 ا سئمة المةيرة العمميات العقمية الخفية النشاط ال اىري

رمتيػػػػػػػػػػػػػػػتتعمػػػػػػػػػػػػػػػ طتت-ت1
رارصػػػػػػػػػػػ تختكرلعػػػػػػػػػػػر ؼت
هػػػػػػػػػفتعػػػػػػػػػ ؿترارهييػػػػػػػػػ ت

تم ييـتهعيع طتتيفته

هػػػػػػػػػ  رتلمظػػػػػػػػػا؟تهػػػػػػػػػ  رتترارهيي تكراهم مع ت
تمنيا؟ته  رت هعا؟ت

تت-ت2 صػػػػػػػػػػػم تراهموػػػػػػػػػػػـك
تكركبيمخطت

متػػػػػػطتراهعمكهػػػػػػ اتكرمتيػػػػػػتت
تص   اترا ت تكراعريا 

اهػػػػػػػػػػػػػػ  رتمػػػػػػػػػػػػػػت تيػػػػػػػػػػػػػػ رت
تراصلة؟تنكتراعهؿ؟

راركيػػػػػػػػػػػػؿتياػػػػػػػػػػػػتتت-ت3
رل ػػػػػػػػرعر ا اترطػػػػػػػػكيمت
تراهت تئتكرارعهيه اطت

رل ػػػػػػػػػػػػػػػػرممرةتكرل ػػػػػػػػػػػػػػػػرعر ات
ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تتراهعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علتكرغ

تراهربهع ت

هػػػػػػػ  رتيععػػػػػػػلتيػػػػػػػ ر؟تهػػػػػػػ ت
رايػػػػػػػػػكم ترارػػػػػػػػػلترم وػػػػػػػػػ ت
راعهػػػػػؿتتػػػػػلت يعػػػػػؾ؟تهػػػػػ ت
راصػػػػلةتراػػػػ متيه ػػػػفتنفت

تع رعميختهفت اؾطت
 
 



 ةالةًا: مرحمة تط ي  الم ادئ: 
ي ػػػػػػػ صتتراهعمػػػػػػػـتط تػػػػػػػختتػػػػػػػلتيػػػػػػػ  تراهمممػػػػػػػ تصمػػػػػػػتتركظيػػػػػػػؼتراهتػػػػػػػ تئتراه ر ػػػػػػػت تتصػػػػػػػم ت

 هػػػػػ تنكتراهميطػػػػػ تكرصػػػػػهؿتيػػػػػ  تهػػػػػفتراظػػػػػمكؼترام  نتظػػػػػكريمتاتيػػػػػت تنمترارعتػػػػػؤتت اعرػػػػػ   ترعط  ػػػػػ
راهمممػػػػػػػػ تصمػػػػػػػػتتر عصػػػػػػػػط ترار ايػػػػػػػػ ترارػػػػػػػػلتر هػػػػػػػػؿتر عصػػػػػػػػط ترا ػػػػػػػػ تم تتػػػػػػػػلتراهػػػػػػػػمممريفتر كاػػػػػػػػتت

تكرا  عي طت
رارعتػػػػػػػػؤتتركرتػػػػػػػػ تر هػػػػػػػػكمتكركبػػػػػػػػي ترامبػػػػػػػػ ي تغيػػػػػػػػمتراهتاكتػػػػػػػػ تكطػػػػػػػػم تراممبػػػػػػػػي اتنكتت-ت7

تيي غرو طت
ترتميمترارعتؤراتكصم تراممبي اتنكتتصهو طتت-ت8
تنكتراممبي اطتترارممؽتهفترارعتؤرات-ت9

كيكبػػػػػػػ ترااػػػػػػػتكؿترارػػػػػػػ التراعهميػػػػػػػ اتراعمميػػػػػػػ تراعميػػػػػػػ ترارػػػػػػػلترمرتػػػػػػػؽت ػػػػػػػؿتعصػػػػػػػ طتظػػػػػػػ يممت
تكر   م ترل رعر اي تراع ي تت ؿتعص ططت

ت

 ا سئمة المةيرة العمميات العقمية المخفية النشاط ال اىري

رارعتػػػػػػػػػؤتتركرتػػػػػػػػػ تر هػػػػػػػػػكمتت-ت1
كركبػػػػػػػػػػػي ترامبػػػػػػػػػػػ ي تكطػػػػػػػػػػػم ت

تراممبي اطت

صػػػػػػ م ترمميػػػػػػؿتطتيعػػػػػػ تراهت-ت1
كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرما عتراهعمكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ات

تراهرعمم تتو طت

هػػػػػػػػػػػػػػػ  رتيه ػػػػػػػػػػػػػػػفتنفتيمػػػػػػػػػػػػػػػت ت
تاكططط؟ت

رتميػػػػػػػػمترارعتػػػػػػػػؤراتكصػػػػػػػػم تت-ت2
تراممبي اتنكتتصهو طت

رمتيػػػػػػتتراػػػػػػمكرتطترا ػػػػػػتتي تت-ت2
رارػػػػػػػلترمػػػػػػػػكتتياػػػػػػػػتتتمبػػػػػػػػي تنكت

ترعتؤط

اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رترعرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتنفت اػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾت
ت يمت ؟ت

ر ػػػرعترـتراهتػػػ تئتراهعطميػػػ تنكتترارت تتهفترارعتؤراطتت-ت3
همرتطػػػػػػػػ تت اممػػػػػػػػ  ؽتراهعمتػػػػػػػػ ترا

ارمتيػػػػػػػػػتتراظػػػػػػػػػمكؼتكراصػػػػػػػػػمكطت
ترابمكمي تكرا  تي ت

هػػػػ تراػػػػ متيرطمتػػػػخت اػػػػؾتاي ػػػػكفت
يػػػػػميم نتتصػػػػػ ؿتصػػػػػ ـتنكتهػػػػػفت

تراهمرهؿتنعختيمي ؟ت

ت
روػػػػػتؼتيػػػػػ  تر عصػػػػػط تتػػػػػلتهمممػػػػػ ترطتيػػػػػؽتراهتػػػػػ تئتياػػػػػتتمتػػػػػ تك يػػػػػ ت ته ػػػػػركلتهع ااػػػػػ ات

هػػػػػػ اتكراكيػػػػػػكؿتراطمتػػػػػػ تامهصػػػػػػ  اتكرطػػػػػػكيمتنعهػػػػػػ طوـترا يعيػػػػػػ تتيهػػػػػػ ترػػػػػػكتمتاػػػػػػتيوـتهػػػػػػفتهعمكت



ياػػػػػػتترطػػػػػػكيمتهمػػػػػػ ييـتاتيػػػػػػت ت ػػػػػػـتر ػػػػػػرعترـتن ػػػػػػ اي تاتيػػػػػػت تارطتيػػػػػػؽتراهتػػػػػػ تئتراهر كعػػػػػػ تتػػػػػػلت
تراهكر ؼترااتيت طت

يكبػػػػػػػػػػ تي ػػػػػػػػػػرمررياي تييمػػػػػػػػػترتر تػػػػػػػػػػ ترل ػػػػػػػػػػرممر ي تتهمرمموػػػػػػػػػػ تراػػػػػػػػػػ   تمةةةةةةةةةةةال تط يقةةةةةةةةةةي: 
تكراعص ط اترارلترربهعو ت ؿتهممم ط

تتوػػػػػ تهػػػػػ ترار هيػػػػػ تيت-ت1 اػػػػػتتيمػػػػػتلتراهعػػػػػ طؽترااهيمػػػػػ تيتػػػػػتنتراهعمػػػػػـتتػػػػػ  رمر تمممػػػػػ تيمػػػػػـك
تػػػػلتتمػػػػتع تكيطمػػػػ تهػػػػعوـتر ػػػػهي تتعػػػػضتيػػػػ  تر هػػػػ  فت ػػػػـتي مموػػػػـترعػػػػترتتتعػػػػضتراهعػػػػ طؽترارػػػػلت

تيمرممكفت ي مرو طتك تتي تاوـ:ت
ته تر ه  فترااهيم تتلتتمتع ترامتي تترارلتص يترهكي تتلترارمم  تنكت هعرـتصعو ؟ت

هصػػػػػػ يترروـتكر ػػػػػػايمو تصمػػػػػػتتتيعطػػػػػػلتراهعمػػػػػػـتهومػػػػػػ ترم يميػػػػػػ تاوػػػػػػـتايتػػػػػػتؤكرتتعػػػػػػتي تترعػػػػػػترت
ترا تكم تته تراهيعو تبهفت كر ـطت

 ػػػػػػػتتيمػػػػػػػتـترار هيػػػػػػػ تراتي عػػػػػػػ اترار ايػػػػػػػ :تغكطػػػػػػػ تتهصػػػػػػػؽأترااػػػػػػػ ه تر هػػػػػػػكمأتصػػػػػػػ لاترػػػػػػػؿت
صػػػػػو  أت يػػػػػمتراعظػػػػػـأت معػػػػػ تممػػػػػ أترا   يػػػػػ أترػػػػػتهمأتهػػػػػتماتتيػػػػػملأت معػػػػػ تيػػػػػ  تراػػػػػتيفأت

تركغ مياأتعكرصيمتمه  طططط
اهعمػػػػػـ:تيػػػػػؿتيه ػػػػػفتراهيػػػػػ تر عػػػػػكرعترا ػػػػػ تم تتػػػػػلتتعػػػػػتت ػػػػػمرة تيػػػػػ  تراتي عػػػػػ اتي ػػػػػتؿترت-ت2

تت  ا؟ته تر صي ةتراهرمرتط تهع ن؟تر  متصع يمت ؿتت  ؟
ت تتييعؼترار هي تر عكرعترا  تم تتلتت ريف:ت

رام ػػػػػػػ تر كاػػػػػػػتتكربػػػػػػػـ:ترااػػػػػػػ ه تر هػػػػػػػكمأت يػػػػػػػمتراعظػػػػػػػـأت معػػػػػػػ تممػػػػػػػ أترػػػػػػػتهمأتهػػػػػػػتمات
تتيملأت مع تي  تراتيفأتركغ مياطت

تهصؽأتص لاترؿتصو  أترا   ي أتعكرصيمتمه  طططرام  ترا  عي :تغكط تت
ت ـتي تؿتراهعمـ:ته تراهعي مترا مت هرـتت اريعيؼتصمتتن   خ؟ت

تياي ترار هي :تم  تراعكعترا مترعرهلتيايخت ؿتهعطم ت ي مي طت
يطمػػػػػػػ تراهعمػػػػػػػـتهػػػػػػػعوـتتعػػػػػػػتت اػػػػػػػؾتيصطػػػػػػػ ةتر ػػػػػػػـتا ػػػػػػػؿتهاهكصػػػػػػػ تهػػػػػػػفتراهاهكصػػػػػػػ اتت-ت3

رمرممكعػػػػػػختا ػػػػػػؿتهاهكصػػػػػػ ؟ت ػػػػػػتتيمرممػػػػػػكفتر ػػػػػػـتراهعػػػػػػ طؽتترا ػػػػػػ تم تتي ػػػػػػتاوـ:تهػػػػػػ ترل ػػػػػػـتراػػػػػػ م
تر  مي تامهاهكص تر كاتتكر ـتراهع طؽترارمكيمي تامهاهكص ترا  عي طت

ي ػػػػػػػتؿتراهعمػػػػػػػـترار هيػػػػػػػ تصػػػػػػػفتعمػػػػػػػ طتراصػػػػػػػتختكرلعػػػػػػػر ؼتتػػػػػػػيفتهموػػػػػػػكهلتراهعػػػػػػػ طؽتت-ت4
هػػػػ أتنهػػػػ تر  ميػػػػ تكراهعػػػػ طؽترارمكيميػػػػ ت ػػػػتتر ػػػػكفتيا تػػػػ روـ:تيفتراهعػػػػ طؽتر  ميػػػػ تتيوػػػػ ت  ػػػػ مت تي

تراهع طؽترارمكيمي تتررهي تتاه ؿتراطتيع طت



تراهعػػػػػ طؽتر  ميػػػػػ تك اػػػػػؾتترمػػػػػتيـترعميػػػػػؼتت-ت5 يطمػػػػػ تراهعمػػػػػـتهػػػػػفترار هيػػػػػ تصػػػػػم تهموػػػػػـك
اػػػػػخترارعميػػػػػؼترارػػػػػ ال:تراهعػػػػػ طؽتر  ميػػػػػ تيػػػػػلتهعػػػػػ طؽترمػػػػػكمت  ػػػػػ مرنت تيهػػػػػ ترم وػػػػػ تر اػػػػػترتت ػػػػػتت

تر كفتصمتتص ؿت  عتنكتميكفتنكتهتفتنكتهتما اتنكطططت
تؿتراهعمػػػػػػػػـ:تهػػػػػػػػ تراصػػػػػػػػلةتراػػػػػػػػ متيه ػػػػػػػػفتنفتع رعميػػػػػػػػختهػػػػػػػػفتغعػػػػػػػػتترااهوكميػػػػػػػػ تي ػػػػػػػػت-ت6

تراعمتي ترا كمي تت اهع طؽتر  مي ؟ت تتياي ترار هي :ت كمي تهوتترامب مراطت
ي ػػػػػػػتؿتراهعمػػػػػػػـ:تهػػػػػػػ  رتيه ػػػػػػػفتنفتيمػػػػػػػت تاػػػػػػػكتاػػػػػػػـتي ػػػػػػػفتيعػػػػػػػ ؾتك رم تام ػػػػػػػي م تتػػػػػػػلتت-ت7
ت كمي ؟ت

عؼتراهػػػػػػػػػػمتكتتيعهػػػػػػػػػػتترار هيػػػػػػػػػػ تياػػػػػػػػػػتتكبػػػػػػػػػػ تصػػػػػػػػػػت ترترمربػػػػػػػػػػ اتنكترعتػػػػػػػػػػؤراته ػػػػػػػػػػؿتبػػػػػػػػػػ
ترل ري تمتام ي م طت

تاه  رترعرمتتنفت اؾت يمت ؟ت تتياي ترار هي :تت-ت8
 فتك رم ترا ػػػػػي م ترمػػػػػكـتت صػػػػػ ت ترػػػػػمهيـتراهعػػػػػ طؽتر  ميػػػػػ تكرعميػػػػػؼترا ػػػػػٌي  تتوػػػػػ تتك ػػػػػ  ؿت

تهعرمم تكرصاي ترا ي م طططط
كنعيػػػػػػػػمرنتي ػػػػػػػػ صتتراهعمػػػػػػػػـترار هيػػػػػػػػ تصمػػػػػػػػتترعػػػػػػػػ كؿت ػػػػػػػػؿترعتػػػػػػػػؤتنكترترػػػػػػػػمرضتتػػػػػػػػ اممصتت-ت9

ترت يؽتايركيمكرتياتتمنمته طتكرا
كيه ػػػػفتنفتيمػػػػكؿتراهعمػػػػػـتراهع  صػػػػ تمرػػػػػتتررم ػػػػ تمػػػػػكؿتهػػػػ تي رت ػػػػػ فتكاػػػػكتتك رم ترا ػػػػػي م ت

تيكتراع هؿتراكميتترا متي يتتراهمتكتترل ري تمتام ي م أتكي ره ت ا ت روـط
 الم ادئ التر وية والنفسية المستخمصة من نموذج ىيمدا تا ا  االستقرائي:

 يػػػػػػمترل ػػػػػػرممر لتاوميػػػػػػترتر تػػػػػػ تت ات ػػػػػػ ط تكيه ػػػػػػفتر ػػػػػػرع صتراهتػػػػػػ تئتيريػػػػػػؼتعهػػػػػػطترارم
ترارمتكي تكراعم ي ترار اي تهعخ:

يمػػػػػرـتيػػػػػ رتراػػػػػعهطتنفتعرػػػػػتماتت اط اػػػػػ تهػػػػػفتالتةةةةةدرج مةةةةةن ال سةةةةةيط ىلةةةةةى المركةةةةةب:  -أ 
را ػػػػػوؿتياػػػػػتترايػػػػػع تكهػػػػػفترات ػػػػػيطتياػػػػػتتراهم ػػػػػ تتربػػػػػعختراعطػػػػػك تر كاػػػػػتتتػػػػػلترهػػػػػ ةتهػػػػػ ت

اهعوػػػػػػ ت ػػػػػػـتريػػػػػػعيمو تياػػػػػػتتت ػػػػػػ اتكنعيػػػػػػمرتر ػػػػػػهي تيػػػػػػ  تتراهعمتػػػػػػ تكراهعمكهػػػػػػ اتتر ػػػػػػ صت تصمػػػػػػت
رام ػػػػ اتيراهمػػػػ ييـ(تكر ػػػػ صت تراعطػػػػك ترا  عيػػػػ تصمػػػػتتياػػػػمرةتصهميػػػػ اتصمميػػػػ تصميػػػػ تتيمػػػػ مفتايكاػػػػتت
عمػػػػػ طترلعػػػػػر ؼتكرارصػػػػػ تختكيممػػػػػؿتكيم ػػػػػمتكيركيػػػػػؿتياػػػػػتتراهتػػػػػ تئترارعهيهػػػػػ اتر كايػػػػػ طتكهػػػػػفت

اعطػػػػػك ترا  ا ػػػػػ :تي ػػػػػ صتتراهعػػػػػمكؼتنفتيػػػػػ  تراعطػػػػػك تيػػػػػلتنم ػػػػػتتهػػػػػفتراعطػػػػػك تر كاػػػػػتطتكتػػػػػلتر
راهعمػػػػػـتراط اػػػػػ تصمػػػػػتترطتيػػػػػؽتراهتػػػػػػ تئتتػػػػػلتهكر ػػػػػؼتاتيػػػػػت تكيعػػػػػػ تلتتػػػػػتتهػػػػػفترارعتػػػػػؤتكتػػػػػػمضت
تتوػػػػػػػػػ رتراعهػػػػػػػػػؿتيلتي رترهرمػػػػػػػػػؾترامػػػػػػػػػتمراتراع يػػػػػػػػػ ت رامػػػػػػػػػمكضأتكلتي ػػػػػػػػػرطي تراط اػػػػػػػػػ تنفتيمػػػػػػػػػـك

 ت اعطكريفتر كاتتكرا  عي ط



كيفتراهمػػػػػ ييـأتيفتعهػػػػػطترارم يػػػػػمترل ػػػػػرممر لت ػػػػػ  ـتصمػػػػػتتر ػػػػػتأكيةةةةةد تعمةةةةةم المفةةةةةاىيم: ت- 
ط  كتلتصهمي تر كيفتراهم ييـترعطتتر ه م تراهعرهي تتمطتامهموـك

رػػػػ ترتتت صميػػػػ تصهميػػػػ اترل ػػػػرممرةتتػػػػلتعهػػػػطترارم يػػػػمتال يانةةةةات والمعمومةةةةات الكافيةةةةة: ت-ا
رل ػػػػػرممر لتتػػػػػلتم اػػػػػ ترػػػػػكرتمتراتي عػػػػػ اتكراهعمكهػػػػػ اترا  تيػػػػػ تكيصػػػػػ ؿتاهػػػػػ تراهعمكهػػػػػ اتراعصػػػػػ طت

كاوػػػػػػػػ رتتيعيػػػػػػػػ ترليرهػػػػػػػػ ـتتوػػػػػػػػ رتراعصػػػػػػػػ طتكرعكيػػػػػػػػ تهيػػػػػػػػ تمتر كؿتتػػػػػػػػلتراهوهػػػػػػػػ اتراػػػػػػػػ   أت
 راهعمكه اتكطمؽتراميكؿتصميو ط

يرك ػػػػػػؼتعاػػػػػػ  تيػػػػػػ رتراػػػػػػعهطتصمػػػػػػتتر  ػػػػػػ م تراو تتػػػػػػ أتكتماػػػػػػ تا سةةةةةةئمة المخططةةةةةةة:  -د
 ت صميرو تتلترمميؽتر عصط أتككبكمو تك تمرو تصمتتر ر  م تر ت  متكركايتي ط

ممر لتلتتػػػػػتتهػػػػػفت ػػػػػي ت ترارعػػػػػ كفتتػػػػػيفتمرػػػػػتترػػػػػرـتصهميػػػػػ ترارم يػػػػػمترل ػػػػػرالتعةةةةةاون:  -ىةةةةةة
راهعمػػػػػـتكط تػػػػػػختك ػػػػػػي ت تراع  ػػػػػػ اتر ع ػػػػػػ عي تكتػػػػػتكعوه تلتيمػػػػػػت تر ػػػػػػرممرةتمميمػػػػػػلتنكتنفتهػػػػػػ ت

 يمت تيكتر رممرةتهرع مط
كنعيػػػػػػمرنتلتتػػػػػػتتهػػػػػػفترامػػػػػػكؿتيفتعهػػػػػػطترارم يػػػػػػمترل ػػػػػػرممر لتييػػػػػػم تا ػػػػػػؿته ػػػػػػركي اترارعمػػػػػػيـت

راهوهػػػػػػ اتك ػػػػػػؿتر عصػػػػػػط تكصػػػػػػتـتتكهػػػػػػكرت أتل ػػػػػػيه تر طمػػػػػػ ؿترايػػػػػػ. متصػػػػػػميط تر ػػػػػػرعترـت ػػػػػػؿ
تميمترعمـتراهم ييـتصمتتراهوه تر كاتتتمطط

تدور المعمم والمتعمم في نموذج ىيمدا تا ا االستقرائي: 
تيه فترمتيتتتكمتراهعمـتت اعم طترآلري :

تيمتتتراهعمـتراهكربي ترارلت ررـتهع اارو تتلترايؼطتت-ت1
ت ةت يمترارعمـطتيمتتتر رمررياي اترم ي ترعرت  تراط  تن عت-ت2
تيم تراطمت تصمتتراركاختعمكتراهكبكعتي رته ترترعتكرتصعخت مي نطتت-ت3
تييم تهعمكه اتراطمت تي رته ترـتطم تهكبكص اتهع ام تكغيمتيميم طتت-ت4
تي  صتتراطمت تصمتتراكيكؿتياتتر رع ي اتهكاو تعمكتراوتؼطتت-ت5
تراعمضتكراراهي تكراريعيؼطتهر تع تر م ؿتراعص ط اتن ع ةتعص ط اترارعترتتكتت-ت6
يرت ػػتتهػػفتمػػتك تراهوػػ ـتنكتراعطػػكراتراهعمتيػػ تتػػلتصػػ مو تككبػػعو تر تبػػؿتتػػلتراك ػػاتت-ت7

ترايمي طت
تركايختن  م تاهفت  ـتتاه تراهعمكه اتكع ي تر   م تراه يم طتت-ت8
تطتهمر ت تكهر تع تن  اي تهع اا تراط  تامهعمكه اترارلت  هكرتتاهعو تكرارع هؿتهعو ت-ت9
ت ي ت تت صمي تكره  ع اتراطمت تامرع هؿته تراهعمكه اتكهع اارو تكتوهو طتت-ت10



تيرمتتتتكمتراهرعمـتتلتعهك اتييمترتر ت ترل رممر لتتيه تيمل:ت
يرهر تراهرعمـتتتكمتعصطتكت صؿتكميكمتت اهرعمـتصبكي تهعمتي تمي تيعرتختياػتتهعتوػ اتت-ت1

تطتهمتت تكي عتته تراهعمـتعمكترمميؽتراوتؼ
تصفتطميؽتت-ت2 يوتؼتراهرعمـتتعص طختراهعمتلتياتتر كيفتنكترطكيمتعي  صتههي  تامهموـك

تر رمب متكر رما عتراعتمراترا  تم ترابمكمي طت
يركاختراهرعمـتتعص طختراهعمتلتعمكترم يمتكاه تراتي ع اترارػلتيه ػفتراكيػكؿتيايوػ تيهػ تت-ت3

تكتغيمت اؾطتصفتطميؽتعص ط رختتلتراتي  تنكتراهكرتتراه رتي تن
ييؿتراهرعمـتتعص طختراهعمتلتياتتتمبػي اتع بػا تنكترعتػؤراطتررطمػ تيػ  تراممبػي اتت-ت4

اػػتتهكربػػي ت نكترارعتػػؤراتاوػػترنت يعيػػ نتتػػ ص نتمرػػتتيػػره فتهػػفتراكيػػكؿتياػػتترمػػؾتراممػػكؿتكرغ
ترارعمـتراهعططتاخطت

ميكيػ تتر هػ تا اؾتيه فترامكؿتيفتراهػرعمـتكتػؽتعهػك اتييمػترتر تػ تيػكتصبػكي تت صمػ تعصػط ت
راعص طته  م أتهعرم تراركر فتياتتنفتريؿتياػتتراممبػي اتكرارعتػؤراتراع بػا ترارػلتر ػ صتي تتػلت

تراكيكؿتياتتصبكي تص مت تهر ع ت عيت طت
تػػػػػػ اؾتي ػػػػػػوـتراػػػػػػرعمـترل ػػػػػػرممر لتتػػػػػػلترطػػػػػػكيمتصعيػػػػػػي تهر يمػػػػػػ تهتتصػػػػػػ تهعراػػػػػػ تهكاػػػػػػكت ت

رروػػػػ تكعه  وػػػػ تعهػػػػكرنت يعيػػػػ نتتػػػػلترايػػػػؼتييػػػػ متياػػػػتتيصػػػػت عتم ا روػػػػ تكتكرتعوػػػػ تتوػػػػتؼترمميػػػػؽت 
كراره صيػػػػػػ نتكرعمع ايػػػػػػ نت ػػػػػػكي نتكيػػػػػػ  تر يػػػػػػترؼتيػػػػػػلتنيػػػػػػـتر يػػػػػػترؼترارػػػػػػلتيه ػػػػػػفتنفتررممػػػػػػؽتتػػػػػػلت

تهكر ؼترارعمـتراهتم لط



 

 

 

 

 

 المشكالت حل ىستراتيجية

 تعريف حل المشكالت:
فترامػػمتتلتت يفتراميػػ  ترااػػتيم تتوػػ رترل ػػـتيػػل:ترمػػؾتراميػػ  ترارػػلتلترعمػػكتهػػفتهصػػ  مو أتكرغ
تنفتيعيشتمي رختهفتتكفتنفتيكراختهص  مختراع ي أتكراركيؿتياتتمؿتاو طتيه ف

كرعٌمؼتراهص م تهفتكاو تعظمتتيكمتتتعو :تلم ا تميم تكصػؾتكرػمتتتررطمػ تتم ػ نتنكتصهػ نت
تياممتل ر ص ؼترامم  ؽترارلتر  صتتصمتتراكيكؿتياتتمؿلط

تلتامهػػػرعمـأتتوعػػػ ؾتك ػػػتترظوػػػمتتػػػلتميػػػ  ترامػػػمتتهصػػػ  اتلتميػػػمتاوػػػ أتك ػػػ اؾترامػػػ ؿتاػػػت
هص  اترريؿتتع   تر تمرتتتتعبوـأتكهص  اترريؿتتموـتراهتم  اتكراهص صمتكرلعمع لاأت

تكتعبو تررعمؽتت تمرؾتراع   اتكر ر   تراهو مراتكهه م رو أتكنعملتع ي تت  ع ؽططط

م تنـتكيه فترامكؿ:تيفتمٌؿتراهص  اتيمر اتياتتطمر ؽتصمهي ت ػكرةتن  عػاتتطمر ػؽتهت صػت
غيػػمتهت صػػم أتكيمرػػ ات اػػؾتياػػتتهوػػ مراتك ػػتمراتي ػػرعتـتتيوػػ تراهعمكهػػ اتامكيػػكؿتياػػتتراممػػكؿت

تراهعصكت ط

يفترعميـتراهرعمهيفتمؿتراهص  اتهفتر يترؼتر    ي ترارلتي عتترارعميـتياتترمميمو أتت
ـتهػػػفتي تيفترع هػػػؿتراهرعمهػػػيفتهػػػ تراهصػػػ  اتكهه م ػػػروـتامهوػػػ مراتراه ػػػرعته تتػػػلتمموػػػ تره ػػػعو

تهكراو تراهص  اترارلت تترعرمبوـتتلتمي روـترايكهي ط

يفتمػػٌؿتراهصػػ  اتهكبػػكعت ػػتيـأتكاػػيةتهكبػػكص نتاتيػػترنأتكيػػترلت ػػتصمتتعػػكعتهػػفتنعػػكرعتت
راػػػرعمـتصعػػػتتا عييػػػخأتكهعطمػػػؽتهػػػفتت ػػػمتراتع  يػػػ ت كعوػػػ ترربػػػهفتهصػػػ م تنكتهوهػػػ ت يعيػػػ تييػػػمتو ت



ياعؿتراهص م تكه ػركلترامػؿتكعكصيرػختررمػتتتتصهمي اتهفترارم يمترمت تترعؿتصمؿتراهرعمـعتهه 
تتطتيع تر صه ؿترا يعي أتكر   اي ترارلتيكاوو تراهرعمـتتلتهكراو تراهص م تكممو ط

كرعػػٌمؼتطميمػػ تمػػٌؿتراهصػػ  اتتتعوػػ :تلهػػفتراطػػمؽترارػػلتيػػرـترارم يػػ تصميوػػ تتػػلترارػػتميةأتت
وـترعط   نتهػفتهتػتنتيػ  تراطميمػ تك اؾتاه  صت تراطمت تصمتتييا تتراممكؿتامهكر ؼتراهص م تتتعم 

رارلتروتؼتياػتترصػاي تراطمتػ تصمػتتراتمػ تكرارعميػ تكرار ػ ؤؿتكراراميػ تراػ متيه ػؿت هػ تراعصػ طت
تراعمهلترا متيمكـتتختراعمه ةط

ك  اؾتيملتا عييختنفتمؿتراهص  اتيربهفتصهمي اتصممي تكن  تيهي تكرعميهي أتي رصػؼتت
ت تئتراهرعمه ت  تم نأتكرارلتيه فتامممتتنفتيطتمو تامكيكؿتياتتراهرعمـتهاهكص تهفترامكرصتتنكتراه
تمؿتهص  اتاتيت تغيمتهتاكت طت

ك تتكيؼتنك كتؿتطميم تمؿتراهص  اتتتعو تعص طتيرـتتختيص ت ترعظيـتراريكمراتراعممي ت
تامعتمراترا  تم أتكاه كع اتراهص م ترام اي تامميكؿتصمتتر يترؼتراهماك ط

تكههػػ ت ػػػتؽتعاػػتتنفتت مػػػؿتراهصػػ  اتيػػػل:تهػػفتيمػػػتلتراطمر ػػؽترامتي ػػػ تتػػلترارعمػػػيـأتيمػػػـك
راهرعمـتع او تت اتم تصفتراهعمكه تكراركيؿتيايو تتعم خأتهٌه تي ػوـتتػلترعهيػ ت ػتمراتراهرعمهػيفت
صمػػػتترارم يػػػمتكراتمػػػ تراعمهػػػلتهػػػفتاوػػػ أتكتعػػػ تراميكيػػػ تكراعصػػػ طتتػػػلترارعمػػػيـأتكهصػػػ م  تراهػػػرعمـت

 مـتهفتاو تنعملطهص م  تت صم تتلتصهمي ترارع

 م ررات استخدام ىستراتيجية حل المشكالت:
يفتي ػرمررياي تمػؿتراهصػ  اتر ػػرعتتياػتتن ػةتكهتػممراترمتكيػػ تمتي ػ أتعػ  متهػفتنتم يػػ تت
ته تيترل:

ره صلتطميم تمؿتراهص  اتطتيع ترارعمـتاتلتر تمرتتراهرعمهيفترارػلتكاػكتتيػتؼتاػتلتت-
تراهرعمـأتنكتغمضتي عتتارمميمخط

 تي ػػػرمررياي تمػػػؿتراهصػػػ  اتتػػػلتيطػػػ متكرمػػػتتتػػػيفتاكرعػػػ تراعمػػػـتته ترػػػختكطميمرػػػختراهػػػت-
تكرم يم أتت اهعمت تراعمهي تتلتي  تراطميم تك يم تامرم يمتراعمهلأتكعريا تاختتلتراك اتعم خط



ررص تختي رمررياي تمؿتراهصػ  اتهػ تهكر ػؼتراتمػ تراعمهػلأتكهػفت ػـتتػ فتيػ  تراطميمػ تت-
 تراعمهػػػلتاػػػتلتراهرعمهػػػيفأتكرػػػتمتوـتصمػػػتتعطػػػكراتراطميمػػػ تراعمهيػػػ أترعهػػػلتمك ترارميػػػلتكراتمػػػ

تكهو مراتراتم تكرارم يمتراعمهلط

رربػػػهفتي ػػػرمررياي تمػػػؿتراهصػػػ  اترصرهػػػ تتراهػػػرعمـتصمػػػتتعصػػػ طختراػػػ ررلتارمػػػتيـتممػػػكؿتت-
تامهص  اتراهطمكم 

تنكتراهتػتنتنكتراطمتت- يمػ ترارػلتره فتي رمررياي تمؿتراهص  اتراهرعمـتهػفتر رصػ ؼتراهموػـك
تره عختهفتمؿتراهص م تراهطمكم أتكرطتيمو تتلتهكر ؼتهعرمم تاتيت ط

يفتعػػكعتراهصػػ م أتكطميمػػ تصمبػػو أتكن ػػمك تمٌموػػ أت ػػتتيعرمػػؼتم ػػ تراوػػتؼترارعميهػػلتت-
راعوػػػ  لتتػػػتعضتراهصػػػ  اتروػػػتؼتياػػػتترعهيػػػ تمك ترلتر ػػػ متكر تػػػترعتصعػػػتترار هيػػػ أتك ػػػتتيوػػػتؼت

 ه تيه ػفتنفتريػهـتراهصػ م تتطمر ػؽتكه ػركي اتهعرممػ تارمرصػلتتتعبو تياتترعهي ترا م تت اعمةأ
تراممكؽتراممتي تتيفترار هي ط

 شروط استخدام ىستراتيجية حل المشكالت:
تا لتيرـتر رعترـتمؿتراهص  ات ت مك ترعميهلتيمر اتياتتصتتتهفتراصمكطتكهعو :ت

تركرتمتهعمـتيهرمؾت م ي اتمؿتراهص  اتتت مك تصمهلتكيمي طت-

عريػػػػػ متراهصػػػػػ  اترارػػػػػلتر يػػػػػمتريره هػػػػػ اتراهرعمهػػػػػيفأتكررمػػػػػتلت ػػػػػتمرروـتت امػػػػػتمتراػػػػػ مترت-
تي رطيعكفتراكيكؿتياتتمٌؿترعط   نتهعو ط

نفترػػػمرتطتراهصػػػ  اتراهعرػػػ م تتػػػ اكر  تراميػػػ رلتامهرعمهػػػيفتتػػػلت ػػػؿتعطػػػك تهػػػفتعطػػػكراتت-
ترامٌؿأتكر كيتيـتت ار. ي ترامراع تراهع  ت ط

فتامهرطمتػػػ اتر    ػػػي تاممػػػؿأتكهػػػ ترربػػػهعختهػػػفتهوػػػ مراترارت ػػػتتهػػػفترهػػػر ؾتراهرعمهػػػيت-
تكهعمكه اط

ركايختراهرعمهيفتعمكتراعهؿترارع كعلتامػؿتراهصػ  اعتههػ تيعهػلتاػتيوـترارعػ كفتكراعهػؿتت-
ترااه صلط



نفترمرتطتراهص  اتتتيػترؼتراػتمةتتميػ تي ر ػ تراهػرعمـتعػ ؿتمموػ تراهعمتػ تراعمهيػ تت-
ت مراتكرلرا ي اتكراهيكؿتراعمهي تراهع  ت طيمم  ؽأتهم ييـأتهت تئطط(تكراهو

 اإل دا  في حل المشكالت:
يعتترارم يمتر تترصلتعهط نتهفتنعه طترارم يمأتكيكتصهمي تكعص طت يعلتيمت تطيم تمي  تت

ر ع ػػ فأت هػػ تيعػػتتهػػفتنم ػػتتنعهػػ طترارم يػػمتر ع ػػ علأتكيرطمػػ ترػػكرتمت ػػتمرات يعيػػ تص ايػػ ترا مػػ ة ت
تا تتراممكؿتكراًم ىمتغيمتراع تي طكرامع اي تع ي تتلتيي

يعػػػٌمؼتر تػػػترعتتػػػلتمػػػؿتراهصػػػ  اتتتعػػػختل ػػػه اتر ػػػرعترتي تربػػػـتراط  ػػػ تتػػػلترارم يػػػمتت
يبػػػ مو تت ارميػػػي اتنكت صػػػ ت ترعميػػػؼتراهصػػػ م تكرغ كراهمكعػػػ تكر يػػػ ا تكرام   ػػػي تامهصػػػ  اأتكرغ

تر  و  لطت

م/ترا مهػ اتعػ ؿتهػٌت ت هعٌيػ ترامػتم تصمػتتيعرػ اتن تػمتصػتتتهه ػفتهػفتراًم ىػت ه تيعػٌمؼتتتعػخت
ياػ تتنعػكرعت همٌتت أتكنعخترامتم تصمتترلعرم ؿتتػ ارم يمتهػفتهك ػؼتآلعػمأتنكتهػفتريػعيؼتآلعػمأتكرغ

ترامتم تصمتتركايتتًت ىمتاتيت تغميت تنكتع تم طهعرمم تهفتراممكؿتاهص م ته أتيب ت تياتتنعخت

 العالقة  ين اإل دا  وحل المشكالت:
تتيفتر تترعتكمؿتراهص  اتهفتع ؿتراعم طترآلري :يه فتركبي تراع   تت

 نكبػػػػ ت  يػػػػمتهػػػػفترارمتػػػػكييفتبػػػػمكم تركظيػػػػؼترامػػػػتمراتر تترصيػػػػ تتػػػػلتمػػػػؿتراعتيػػػػتتهػػػػفت
راهصػػ  اترارػػلتررطمػػ تممػػكلنتهرعػػتت تكغيػػمترمميتٌيػػ أتكرارػػلتيمػػمضتكاكتيػػ تراكر ػػ تراػػ مت

كايةتاػتيع تاوػ تممػكلنتععيصختكه تير ـتتختهفتر.يمتكراتتأتكيلتهص  اتركراوع تيكهي نأت
ا ي  تيه فتر رعترهو أتتؿتصميع تراتم تصفتممػكؿتاتيػت تكهرعكصػ تك  تمػ تامرعميػ عتاػ اؾت
توػػلتررطمػػ تهوػػ مراتيتترصيػػ أتك ػػتم تصمػػتترارمميػػؿتكرارميػػيـتكرارطػػكيمعتا ػػلتعيػػؿتت امػػؿت

تياتترارعمي ط

 اهصػػػ  اتتيػػػختيفتمػػػٌؿتراهصػػػ  اتكرارم يػػػمتر تػػػترصلتتيعوهػػػ ترمرتػػػ طتك يػػػؽأتي تيفتمػػػؿتر
صع يمتيتترصي تررم كاتترم كاتعكعتراهص م تكرامٌؿأتكه تيمت ختهػفتر.ييػمأت هػ تنفتعػ ر ت
مؿتراهص م تي كفتيتترصي نتي رت  فتاتيترنتكاخت يه ت كرةتن  فت اػؾتاػتلتراصػعصتراهم ػمت



عم ػػختنـتام م تػػ ترارػػلتيعػػيشتتيوػػ أتكنفتي ػػكفتهػػفتراعػػكعتغيػػمترارمميػػتمعتتهععػػتتنفتيرطمػػ ت
تتنكتمتب نتامًم ىمترارلت  عاتهمتكا تهفت تؿطرعتي نت

 يفتصهمي تر تترعترتتنتتر ه نتت  م  ةتت اهص م أتكرربػ تاػ كمتر تػترعتتػلتراػكصلتتػتفت
يعػػػ ؾت يػػػكمرنتنكتغهكبػػػ نتهػػػ عتتتمػػػتت ػػػه اتراصػػػعصتراهتػػػتعتمؤيرػػػختامهصػػػ  اترارػػػلتلت

تي رطي تنفتيمري ترآلعمكفأتكي رته تياعمختغيمتص تمط

 اتت م ة تيرطم تر رعترـت ؿتهفترارم يمترارت صتمتكرارم يػمترارمػ متلأتي تيفتمؿتراهص  
يفترارم يػػمترارت صػػتمتييػػؿتتعػػ تياػػتتممػػكؿتصتيػػت تكهرعكصػػ تكغيػػمترمميتيػػ أتتيعهػػ ترارم يػػمت
رارمػػ متلتياعمعػػ تعممػػؿأتكعمػػيـأتكعطػػكمتيػػ  تراممػػكؿأتكراتػػتر ؿتهػػفتناػػؿتراركيػػؿتياػػتتم ػػـت

تتراعتيػػتتهػػفتراًم ىػػمتلتي ػػ صتتكمػػت تصمػػتتمػػؿتراهصػػ م أتيػػ   أتك ػػمرمت متتع ايػػ عتتركايػػ
ك ػػ اؾترمميػػؿتكرميػػيـتصػػتتتهمػػتكتتهػػفترآلمرةتلتيرػػي تنتبػػؿترامػػمصتتػػلتراكيػػكؿتامػػؿت
هع   أتكا اؾتي كفترار  هؿتتيفتعكصلترارم يمترارت صتمتكرارم متلتيكتر  مك تر ه ؿأت

تكي رته تيمممخترامؿتر تترصلتامهص  اط

 :ت  صورة ى داعيةخطوات حل المشكال
يتتنتن مك تمؿتراهص  اتتهص م أتكيطم تهفتراهرعمهيفتيياػ تتمػؿتاوػ أتكهػفت ػـترا ػيمتت

ت:تلتنعصط ترعميهي تتوتؼتراكيكؿتياتتمؿتتت وؿتطميم تكاوتأتكي  تراعطكراتيل

 المشكمة تعريف ا ولى: الخطوة
تراهعمػػـتتعػػمضتهصػػ م تهػػ تنكتهك ػػؼتهػػ تراعػػؿتراهػػت رعمـتيصػػعمتتتعػػختتػػلتيػػ  تراعطػػك تيمػػـك

تم اػ تياػتتطػم تن ػ م تمػكؿتراهك ػؼتنكتراهصػ م أتيمرػم تهػفتع اوػ تيػي غ اتهرعػتت تامهصػ م أت
عه تره فتراهرعمـتهفتر ا ت تصفترا ؤرؿ:ته ترارمتمتنكتراعمت ترارػلت ػكؼت كا عو تغيمتهمتت أتكرغ

تنم  تصميو ؟

تراهعمـتت  امرةراترآلري : تكتلتي  تراعطك تيمـك

  تتعتتنفتيرت تتهفترعرت  تراهرعمهيفت  ت تاخطترمتيـتراهص م

 تصمضتراهص م تتصلةتهفترامه ةأته تهمرص  تكبك ترايكاتاماهي ط



 ر ػرعترـتن ػػ اي ترم يػ ترلعرتػػ  عتاركبػي تهبػػهكفتراهصػ م تي ػػتفتيمػكؿتراهعمػػـ:ترعرتوػػكرت
تياتتراتي فتر مي  لتراهعمكضتنه ه ـأتكلمظكرتراممؽتتيفتع ت ت  رتك  رطط(ط

  رارمهيمػػػ اتكر يهػػػ ةراتراا ػػػتي ترايػػػ تم تهػػػفتراهرعمهػػػيفأتكرػػػكايووـتاهر تعػػػ تته مظػػػ
تصمضتراهص م ط

 رمتيـتتعػضتراهعمكهػ اتر كايػ ت راتراع  ػ تت اهصػ م ترارػلتر ػ صتتراهرعمهػيفتصمػتتتوػـت
تراهص م ط

 طم تن  م تامهرعمهيفتر صؼتصفتهتلتتوهوـتاهبهكفتراهص م ط 

يػػ عتنمتنفترتػػتنتت مهػػ ترػػتصكت ا تػػ اتكرمرهػػ لاتكياػػ تنفتر ػػكفتيػػي غ تراهصػػ م تييا تت
هرعػتت أت هػ تياػػ تنفترربػهفتهػػفتيػكتراه ػػؤكؿتصػفتراهصػ م ؟أتكراوػػتؼتراػ متيراػػختعمػك تعصػػ طت

تمؿتراهص م ط

تكتيه تيترلتركبيم نتاعع يمترايي غ ترامع ا تامهص م :ت

 يه  عيػ ؟ترتتنتيي غ تراهص م تت مه ترتصكت ا تػ اتكرمرهػ لاتهرعػتت طته ػؿ:ت يػؼ؟تهػ ت
ته تيلترا تؿ؟ت يؼتيه ف؟تنايةتهفتراهؤ ؼ؟ت

 رايي غ تراايت ترربهفتراصعصتنكترااه ص تراه ؤكا تصفتي  تراهص م أتكيمرتطترمتيػتت
يػػػ م تراهصػػػ م تت اهكاوػػػ اترارػػػلترمػػػتتتراه ػػػؤكاي تي تعمػػػكؿ:ت يػػػؼتيه ػػػفتؿطططتكيػػػ  مت

 م طتكرغ رت مػػاتيػػ م تراهصػػ م طتيه ػػ ؿ:تي رت مػػات يػػؼتيه ععػػل؟تتتعػػ تيعػػ تيػػ م تراهصػػ
ت يؼتيه عع ؟تتعمفته ؤكاكفتصفتراهص م (ط

 ا لتر كفترايي غ تتٌع ا تت ٌعو ترمر اترمتيتتتعؿتهعيفتنكتراركيي تتمعؿتهعيفطتيه  ؿ:ت
صتتتر صب ةتتلتهاهكصرع ؟تيع ت مه تيع يت(ت مه تتع ة تتٌع ا تتيو تتنفتع يت يؼتيه عع ت

ت عت فتراهطمك تيكترار.ييم(طعص طتكتيو تييا تي أتكيلتعيؼترامعؿتراهطمكت

 رربهفتيي غ تراهص م ترمتيتتراوتؼترا متيراختعمك تعص طتمؿتراهص م عتتوع ؾتتعضت
تتكرتػػػػ ترار هيػػػػ راهصػػػػ  اترم ػػػػ تصمػػػػتتنصػػػػع صتهعيعػػػػيفأتيه ػػػػؿ:ت يػػػػؼتيه ععػػػػلترعهيػػػػ ت

امرعمـ؟(أتكيع ؾتتعضتراهص  اترارلترم  تصمتتهعرا اتنكتعرػ   تهعيعػ أتيه ػؿ:ت يػؼت
تص ؿتهرهيػ ؟(أتكيعػ ؾتهصػ  اترم ػ تصمػتتراعهميػ اتراعمميػ تتاعمضتراتم نب تعط ت



رم يػػمم؟(أتكيعػػ ؾتتعػػضتراهصػػ  اترم ػػ تصمػػتتراهمػػيطأتنعٌهػػلتكرلعمع ايػػ طتيه ػػؿ:ت يػػؼت
ن  ػػمت مػػ ة ؟(أتكيعػػ ؾتتعػػضتراهصػػ  اتررعػػ كؿت بػػ ي تترلاره صػػ ايه ػػؿ:ت يػػؼتعاعػػؿت

ترتمي ؟(طتتمع ه ص ه أتيه ؿ:ت يؼتنيهـت

 المحتممة. ا س اب وتحديد المعمومات جمع لةانية:ا الخطوة
تلتيػ  تراعطػك ترربػ تمؤيػ تراهػرعمـتامهاػ ؿتراهمػيطتتػخأتكر تػمرتت كمتراع  ػ تت اهصػ م أتت

كراعرػ   ترارػلتيميػتترمميموػ أتكراوػػتؼتيعػ تيػك:تراميػكؿتصمػتتن تػػمت ػتمتهػفتراهعمكهػ اتكراتي عػػ ات
رم يػػ تصمػػتتن ػػ م تهمػػتت أتت اهصػػ م تراهمػػتت تمرػػتتي ػػرطي ترمتيػػتتراهصػػ م أتك اػػؾتصػػفتطميػػؽترا

 رمتيترنتكربم نترري تراممي تار كيفتراعتيتتهفتراتتر ؿتراهرعكص تراايت ط

 وال دائل. الحمول وضع الةالةة: الخطوة
تػػلتيػػ  تراعطػػك تيػػرـترارم يػػ تصمػػتترارم يػػمترارت صػػتمتامركيػػؿتياػػتتًت ىػػمتهرعػػتت تكهرعكصػػ تت

وعػ ؾتتعػضتراتر تػترعتكيػل:تيراط  ػ أتكراهمكعػ أتكر يػ ا (عتتكغيمترمميتي أتكر رعتـتتيوػ ت ػتمت
راهص  اترارلتلتركاتتاو تيا ت تهمتت تيميم عتتهعي مترامؿتهفتمي تراكبػك تنكترا.هػكضت
غيػػػمتهعػػػمكؼته ػػػتم نتنكتمتهػػػ تييػػػع تراكيػػػكؿتياػػػتتهعمتػػػ تصػػػتتترل ػػػرا ت اتراهطمكتػػػ أتتيراػػػخت

ت ي ا أتكراًم ىمتراهرعتت أتكغيمترارمميتي طرليره ـتياتتيعر اتراًم ىمترارلتررهي تت 

تيع ؾتتعضترل رمررياي اتاركايتتر ت  متع  متهعو :كت

 ػػػػكر ـترمميػػػػؿتراعيػػػػ  ص:تيفتر ػػػػرعترـت ػػػػكر ـترمميػػػػؿتراعيػػػػ  صتيتػػػػتنتت ا ػػػػؤرؿ:تهػػػػ تيػػػػلت 
راعع يػػػمتر    ػػػي تتػػػلتراهصػػػ م ؟أته ػػػ ؿ:تي رت عػػػاترمػػػكـتترطػػػكيمتاوػػػ  تهػػػ  نت  امػػػ عكةت

 ؾ:ته يلتراعع يمتر    ي تتلتي رترااو  ؟ترابكةأتراصمر  أتراهػم  أترا مممتتر تؿتعم
ترا ومت ةأتراهمكم ط

 راهيمكت تراهكمتكاكاي :تر  صتتصمتتركايتتراعتيتتهفتراًم ىمترااتيت تتلتك ػات يػيمأتكيػرـت
تيوػػ ترمميػػؿتراهصػػ م تياػػتتهر.يػػمراتنكتصع يػػمتن   ػػي أتكر تبػػؿترل رمػػ ةتت   ػػ تنكتنمتعػػ ت

تتي ػػػكفتراعػػػ ر تهعمػػػكؿأته ػػػ ؿ:تصعػػػتت ر تػػػ ت يػػػ تهػػػ  نتيه ػػػفترل رمػػػ ةتتتمتعػػػ تصع يػػػمتمرػػػ
هر.يمراتيراصعيي ترام ي ي أتراه  فأتراوتؼأتراع  ؽ(أتك ؿتهفتيػ  تراهر.يػمراتيه ػفتنفت

 ي كفتاختنص  ؿتك يـتهرعتت ط



 ا فضل. الحل اختيار الرا عة: الخطوة
كرمييهو تكرتصيهو أتنمترلعرم ؿتتيفتصتتتتيم  تراهرعمـتتلتي  تراعطك تصمتترمميؿتراتتر ؿت

ػػػمتاعػػػتتتن ػػػؿتت لعريػػػ مأتكيرطمػػػ تيػػػ رتكبػػػ تهعػػػ ييمتنكتهؤصػػػمراتارميػػػيـتكرم ػػػيفت  تيػػػمتهػػػفتراًم ى
تراممكؿترارلتركيؿتيايو أت لتريت تنصمتت يه تكن  متعمع نط

 العمل. خطة وضع الخامسة: الخطوة
اأتنمترلعرمػػ ؿتهػػفتراهك ػػؼترامػػ التيػػرـترارم يػػ تتػػلتيػػ  تراعطػػك تصمػػتتر تعػػ ؿتكر اػػمرةرت

 ياػػػتتراه ػػػرمتؿتراهمغػػػك أتكيععػػػلت اػػػؾترمتػػػؿتراهػػػرعمـتامممػػػكؿترارػػػلتركيػػػؿتيايوػػػ أتكتمر ػػػ تيه  عيػػػ 
تتلتراكر  ط عا مو 

كيعػػػ تيػػػرـترمتيػػػتتراهيػػػ تمت راترارػػػت يمتصمػػػتترعميػػػ تراممػػػكؿتارمميػػػؽتنتبػػػؿترتييػػػتتكراعػػػ ت
تهي تمترامتضتكراهم كه ط

تكب تعط تراعهؿ:تكرااتكؿترآلرلتيكب ت اي 

 

 وضع خطة العمل
 مصادر اإلعاقة مصادر المساعدة ا سئمة
تر صع صترا يفتيعيمكفتراعط طتر صع صتراه  صتكفطتهف؟
ه ت
تيل؟

راعع يمتراهصاع أتر عصط تراهع كع أت
تر امرةراتراهي م ط

تراعكر ؽترارلترمكؿتتكفترمتـتراعط ط

تنكتر ه  فتغيمتراهع  ت طراهكر  تتراممصترارلتري مترارعمي طتنيف؟
تراك اتغيمتراهع   طتراك اتراهع   طتهرت؟

تن ت  تتع ا تامتكؿتراعط طتاه  ر؟
ر  ت  ترارلتهفتنامو ت تترمتضت

تراعط ط
ت

 

 

 



 التعميم التعاوني
 

 مفيوم التعميم التعاوني:
رارػػػػػػػلتراعػػػػػػػؿتراط اػػػػػػػ تتت   ػػػػػػػ اي راتر عيػػػػػػػم تنكاػػػػػػػتترارمتكيػػػػػػػكفتريره هػػػػػػػ نتهر ريػػػػػػػترنتتػػػػػػػلترا ػػػػػػػعكت

تطن مك ترارعمـترارع كعلتر   اي كهفتنتم تي  تتأهمكمرنتاعهمي ترارعميـتكرارعمـ
هعػػػػػػ نتتػػػػػػلتهاهكصػػػػػػ اتتصمػػػػػػتتراعهػػػػػػؿترار هيػػػػػػ تي ػػػػػػ صتيمػػػػػػتـتراػػػػػػرعمـترارعػػػػػػ كعلتصػػػػػػ  نتامرػػػػػػتميةت

تطـتتاممي  ي.يم تيرعمهكفتهفتع اختهو مراترارع كفتكرلصره تتراهرت تؿترارلترعتي
راػػػػرعمـترارعػػػػ كعلتيػػػػرـتت صػػػػرمرؾتهاهكصػػػػ تيػػػػ.يم تهػػػػفترار هيػػػػ تهعػػػػ نتتػػػػلتتههػػػػ ت ػػػػتؽتنفتع ػػػػرعر 

كيػػػػػػكتتػػػػػػ اؾتيعرمػػػػػػؼتصػػػػػػفتراػػػػػػرعمـتتطراميػػػػػػ ـتتعهػػػػػػؿتنكتعصػػػػػػ طترعميهػػػػػػلتنكتمػػػػػػؿتهصػػػػػػ م تهطمكمػػػػػػ 
تطرارع ت لترا متيرع تةتتيخترار هي تتلتراميكؿتصمتتراتما ا

ت:ملكيه فترعميؼترارعميـترارع كعلتكتؽته تي
(تنفتراػػػرعمـترارعػػػ كعلتيه ػػػؿتتي ػػػ تيػػػمي تيعهػػػؿتتيوػػػ تJoun Sonaud Johnsonيػػػملتيت-

 ػػػػػػػكي نتكتم صميػػػػػػػ تتيعهمػػػػػػكفطػػػػػػ  تتميػػػػػػػ تت(6ت-ت2راطمتػػػػػػ تبػػػػػػػهفتهاهكصػػػػػػ اتيػػػػػػػ.يم تهػػػػػػػفتي
كه ػػػػػ صت تتعبػػػػػوـتتعبػػػػػ نتامتػػػػػ ته ػػػػػركلت ػػػػػؿتتػػػػػمتتهػػػػػعوـتكرمميػػػػػؽتراوػػػػػتؼترارعميهػػػػػلتراهصػػػػػرمؾت

ه ػػػػػتم نتاميػػػػػ ةتهػػػػػتلترمػػػػػتـتنتػػػػػمرتتراهاهكصػػػػػ تتػػػػػلتتكيمػػػػػٌكـتنترةتراطمتػػػػػ تتهم معرػػػػػختتهم ػػػػػ اتهعػػػػػت 
تطنترةتراهوه اتراهك م تيايوـ

(تنعػػػختصتػػػ م تصػػػفترمريتػػػ اترعميهيػػػ تيهبػػػلتتيوػػػ تراطمتػػػ ترا  يػػػمتSlavin , 1999يعٌمتػػػختيت-
هػػػػفتك ػػػػروـترايػػػػملتتػػػػلتهاهكصػػػػ اتيػػػػ.يم تكغيػػػػمتهرا ع ػػػػ تهػػػػفتناػػػػؿتراميػػػػ ـتتهوهػػػػ اتيرك ػػػػ ت

تطتلترعمهو هعوـتنفتيرعمهكي تكنفتي  صتكرترآلعميفت
يػػػػػػكتر ػػػػػػرمررياي ترػػػػػػتميةتررهمػػػػػػكمتمػػػػػػكؿتراط اػػػػػػ تميػػػػػػ تيعهػػػػػػؿتراطػػػػػػ  تت:راػػػػػػرعمـترارعػػػػػػ كعلت-

تطبهفتهاهكص اتغيمتهرا ع  تارمميؽتيتؼترعميهل
راػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػ كعلتيػػػػػػػكتعػػػػػػػكعتهػػػػػػػفتراػػػػػػػرعمـتيربػػػػػػػهفترػػػػػػػتميت اتم ػػػػػػػي تكمم يػػػػػػػ تتػػػػػػػلتعصػػػػػػػ طتت-

تتط نتيعٌمـتتيختر تمرتتتعبوـتتعبتطراره صلتكرم صؿ
يػػػػػكتن ػػػػػمك ترػػػػػتميةتيعهػػػػػؿتتيػػػػػخترار هيػػػػػ تتػػػػػلتهاهكصػػػػػ اتيػػػػػ.يم تا يػػػػػ ت تت:راػػػػػرعمـترارعػػػػػ كعلت-

تطرعمهوـتكرعميـتتعبوـتتعب نت
يػػػػػكتطميمػػػػػ تتػػػػػلترارعمػػػػػيـتكرارػػػػػتمي ترػػػػػتصكتياػػػػػتترعػػػػػ كفتراهرعمهػػػػػيفتاهيعػػػػػ نتت:راػػػػػرعمـترارعػػػػػ كعلت-

اػػػػػػتتربػػػػػػ تمتاوػػػػػػكتيـتارمم تهػػػػػػعوـيػػػػػػؽترارعمػػػػػػيـتراهعطػػػػػػطتاػػػػػػختتيػػػػػػكم تهعظهػػػػػػ تميػػػػػػ تيطمػػػػػػ تكرغ
راعهػػػػػؿتتػػػػػلتاه صػػػػػ ت عاػػػػػ  تصهػػػػػؿتتعيعػػػػػختهػػػػػمتكتتراعاػػػػػ  تتيػػػػػختهع ػػػػػك تياػػػػػتتراهاهكصػػػػػ ت موػػػػػ ت



هػػػػػ تكاػػػػػكتتتكمتهمػػػػػتتتا ػػػػػؿتتػػػػػمتتهػػػػػفتنتػػػػػمرتتراهاهكصػػػػػ تتػػػػػلتيعاػػػػػ  تراهطمػػػػػك تكت ارػػػػػ التتوعػػػػػ ؾت
ـتي ػػػػػػػرطيعكفترصرهػػػػػػػ تتهرتػػػػػػػ تؿتيياػػػػػػػ تلتتػػػػػػػلترمميػػػػػػػؽتراهرعمهػػػػػػػيفت يػػػػػػػترتوـتميػػػػػػػ تيػػػػػػػمكفتنعوػػػػػػػ
تطرمميؽتنيترتوـترارعميهي تي رتممؽترآلعمكفتتلتراهاهكص ترارعميهي تنيترتوـتنيب نت

رارعميمػػػػػػػػػ اترا ػػػػػػػػػ تم تنفتراػػػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػػػ كعلتيععػػػػػػػػػلتنفتيعهػػػػػػػػػؿتراطمتػػػػػػػػػ تتػػػػػػػػػلتتع ػػػػػػػػػرعمصتهػػػػػػػػػف
أتكنعػػػػػػختي ػػػػػرعتتياػػػػػتتهاهكصػػػػػػ تهػػػػػفتر  ػػػػػػةأتهاهكصػػػػػ اتنكتتػػػػػلتن كراتارمميػػػػػػؽتنيػػػػػترؼتراػػػػػرعمـ

ت  متهعو :ع
تطرارع كفتكرلصره تتراهرت تؿتتتلنتهفترارع تةت-
تطيعهؿتراطمت تتلتتميؽتكيميهكفتص   اتراره صي ت كي تترم صؿت كمت-ت
تطبمكم تراعهؿتهع نتامؿتهص  اتييع تممو تتمتي نتت-ت
تطرمميؽتترلار رـتت اعهؿته ترآلعميفت-ت
صبػػػػػػكتتػػػػػلترااه صػػػػػػ ته ػػػػػػؤكؿتت ػػػػػػؿنفتراه ػػػػػ كر تراممتيػػػػػػ تا ػػػػػؿتصبػػػػػػكتتػػػػػػلترااه صػػػػػ تينمتت-ت

تصفتراعريا تراعو  ي تاعهؿتراهاهكص (ط
   :العناصر ا ساسية لمتعمم التعاوني

عتػػػػػ ميـتت اعهػػػػػؿتهعػػػػػ نتلتيػػػػػؤتمت يفتر رمػػػػػ ةتراهعمػػػػػـتترعظػػػػػيـترار هيػػػػػ تتػػػػػلتهاهكصػػػػػ اتيػػػػػ.يم تكرغ
تطت ابمكم تياتتصهؿترع كعلتتمتتيؤتمتياتتنترةتتمتم

تت:يا تنفتيربهفتعه  تصع يمتن   ي تيلتا رتكا لتي كفترارعمـترع كعي نتمميمي نت
يرػػػػػػػكرتمترلصرهػػػػػػػ تتراهرتػػػػػػػ تؿتر ياػػػػػػػ تلتصعػػػػػػػته تيػػػػػػػتمؾت :االعتمةةةةةةةاد المت ةةةةةةةادل اإليجةةةةةةةا ي - 1

راطمتػػػػ تنعوػػػػـتهمرتطػػػػكفتهػػػػ تن ػػػػمرعوـتتػػػػلتراهاهكصػػػػ تتصػػػػ ؿتلتيه ػػػػفتنفتيعامػػػػكرتهػػػػ تاػػػػـتيػػػػعا ت
 طيايوـتكت اع ةن مرعوـتتلتهاهكصروـتتلتيعا  تراعهؿتراهك ؿت

تطكرتهع نت.م كرتهع نتنكتيعاكتعت م تنعملتيعرمتتراطمت تتتعوـتيه تنفتي
راهرتػػػػػ تؿتر ياػػػػػ تلتتػػػػػيفتراطمتػػػػػ تتػػػػػلتراه ػػػػػؤكاي تراه تكاػػػػػ ترارػػػػػلترمػػػػػ تصمػػػػػتترلصرهػػػػػ تتيرامػػػػػتتكت

ت:راعم طترار اي تكراهره م تتلتص رموـ
تطنفتيرعمهكرتراه ت تراعمهي ت-ت
تطةتهاهكصروـت تترعمهكرتي  تراه ت نفتيرت تكرتهفتنفتاهي تنصب ت-ت
يه ػػػػػػؿترلصرهػػػػػػ تتراهرتػػػػػػ تؿتر ياػػػػػػ تلتن ػػػػػػ ةتر ػػػػػػرمررياي تراػػػػػػرعمـترارعػػػػػػ كعلتكيؤ ػػػػػػتتصمػػػػػػتتهػػػػػػ تي ت
ت:يمل
تطلتيه فترل ر.ع ةتصفتاوكتت ؿتتمتتاعا  تراهاهكص ت-ت



ا ػػػػػػػؿتتػػػػػػػمتتتػػػػػػػلتراهاهكصػػػػػػػ تي ػػػػػػػو ـتتميػػػػػػػتتيمتهػػػػػػػختياػػػػػػػتترااوػػػػػػػتتراهصػػػػػػػرمؾتراػػػػػػػ مترمػػػػػػػكـتتػػػػػػػختت-ت
تط  تهوه تهعيع راهاهكص تتلتيعا

ت:ي رترلصره تتراهرت تؿتر يا تلتهفتع ؿتييا تكيه فت
هػػػػػػػػفتنفت ػػػػػػػػؿتنتػػػػػػػػمرتتتفكبػػػػػػػػ تنيػػػػػػػػترؼتهصػػػػػػػػرم  تتميػػػػػػػػ تيػػػػػػػػرعمـتراطػػػػػػػػ  تراهػػػػػػػػ ت تكيرت ػػػػػػػػتكتت-

تطراهاهكص ت تترعمهكي 
صط ةت ؿتصبكتراع ه ترا مي تامهاهكص ت- تطيصط ةته  تلاتهصرم  تكرغ
تطرا  ه ت ترةتراعهؿتميكؿت ؿتصبكتتلتراهاهكص تصمتتراهعمكه ات-
رعيػػػػػيفتر تكرمتترعػػػػػؿتراهاهكصػػػػػ تتعػػػػػتترم ػػػػػيـتراهوهػػػػػ ترا ميػػػػػ تياػػػػػتتناػػػػػ رةتكرغ ػػػػػع تت ػػػػػؿتاػػػػػ ةتت-

تطياتتنتمرتتراهاهكص 
رػػػػػرـتراه ػػػػػ ةا تراممتيػػػػػ تترمػػػػػكيـتنترةت ػػػػػؿت :المسةةةةةا لة الفرديةةةةةة والمسةةةةة ولية الشخصةةةةةية - 2

ما عتراعر   تياتتراهاهكص تكراممت  طط ا تتمتتكرغ
رعػػػػػمؼتراهاهكصػػػػػ تراعبػػػػػكتراػػػػػ متيمرػػػػػ اتياػػػػػتتراه يػػػػػتتهػػػػػفتراػػػػػتصـتكراه ػػػػػ صت تنفتتكيعػػػػػتتهوهػػػػػ نت

  هػػػػػػػ ؿتراهوهػػػػػػػ تكنفتيعػػػػػػػمؼتنصبػػػػػػػ ةتراهاهكصػػػػػػػ تنعوػػػػػػػـتلتي ػػػػػػػرطيعكفترارطمػػػػػػػؿتصمػػػػػػػتتصهػػػػػػػؿت
تطرآلعميفتنمتنلتيعهمكرتكرظومتن ه ؤيـته تن ه ةترآلعميفترا يفت  هكرتت اعهؿتتع نت

ت:مرةراترآلري ررع تر اكامرت تتنفت ؿتط ا ت  ـتتتكم تيه فتنفت
تطرمكيـتهمترمترااوتترا متي وـتتخت ؿتصبكتتلتصهؿتراهاهكص ت-ت
تطر كيتتراهاهكص اتكراطمت ت تتمرتتت ار. ي ترامراع ت-ت
تطرارت تتهفتنفت ؿتصبكته ؤكؿتصفتراعريا تراعو  ي ت-ت

ت:كررت تهاهكص تهفتر   اي تتلترعظيـتراه  ةا تراممتي أتهعو 
تطط ا تارمتيتتراه ؤكاي تتلتر عا  تيصط ةترهرم فتتمتمتا ؿت-ت
تطرلعرت متراعصكر لت عر اتط ا تيه ؿت  هؿتراهاهكص تتكفتنفتي كفت اؾتتكم ت-ت
صبػػػػػكتتركبػػػػػي تهػػػػػ تيعمتػػػػػخت ػػػػؿت عػػػػػميفتك يػػػػػ ـتت  يػػػػ ـتراطمتػػػػػ تترعمػػػػػيـتهػػػػػ ترعمهػػػػك تياػػػػػتتطمتػػػػػت-ت

تطامهاهكص 
تأ نتاكاػػػػختتػػػػيفتراطمتػػػػ راػػػػرعمـترارعػػػػ كعلترمػػػػ ص نتكاوػػػػيرطمػػػػ ت :التفاعةةةةل الم اشةةةةر المشةةةةجع - 3

ك اػػػػؾتتػػػػتصـتكرصػػػػاي تكهػػػػت تاوػػػػكتت ػػػػؿتتأيعػػػػ  كفتهػػػػفتع اػػػػخترعمػػػػـتتعبػػػػوـتتعبػػػػ نتكعاػػػػ موـ
ه ػػػػػؿتيػػػػػ رترارم صػػػػػؿتراهصػػػػػا تصػػػػػتتتكيعػػػػػر تصػػػػػفتتطصبػػػػػكتتػػػػػلتراهاهكصػػػػػ تارعمػػػػػيـترآلعػػػػػميفتتيوػػػػػ 

 :هفترآل  متهعو 



تطرطكيمترارم صؿتراممظلتتلترايؼت-ت
اعكفتكراه ػػػػػػػػ صت تكرارػػػػػػػػت يمتتػػػػػػػػلتنت ػػػػػػػػ مترطػػػػػػػػكيمترارمػػػػػػػػ ص اتر يا تيػػػػػػػػ تتػػػػػػػػيفتراطػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػ ت-ت

رآلعػػػػػػميفتكر صػػػػػػت عتراػػػػػػ ررلتراعػػػػػػ ر تصػػػػػػفتراع  ػػػػػػ اتتػػػػػػيفتر صػػػػػػع صتاهيعوػػػػػػ ترػػػػػػ ترتتت  تيػػػػػػ تت
تطرم صؿتراهكراو تتيفتنصب ةتراهاهكص 

ررػػػػػكرتمتتميػػػػػ تا  ػػػػػمرفتامبػػػػػ.طتصمػػػػػتتهػػػػػفتيػػػػػـتتػػػػػلتم اػػػػػ تهػػػػػفتصػػػػػتـتراممػػػػػ تهػػػػػفتنصبػػػػػ ةتت-ت
تطامهص م  تتلترارعمـهكص تاراه
ؿتراهت صػػػػػمتر  ػػػػػ ةتاع  ػػػػػ اترر ػػػػػـتتػػػػػمك ترلارػػػػػ رـتتػػػػػيفتنصبػػػػػ ةتراهاهكصػػػػػ تيصػػػػػ ؿترارم صػػػػػت-ت

تطعمكتتعبوـتراتعضتكعمكترمميؽتنيترتوـتراهصرم  
-2كا ػػػػلتي ػػػػكفترارم صػػػػؿتكاوػػػػ نتاكاػػػػخته هػػػػمرنتياػػػػ تنفتي ػػػػكفتماػػػػـتراهاهكصػػػػ اتيػػػػ.يمرنتيهػػػػف

تطتعمي فتماـتراهاهكص تاعبكتكاوكت تر ترت(تنصب ةت فتهص م  تر6
ياػػػػ ترعمػػػػيـت :لخاصةةةةة  العالقةةةةات  ةةةةين ا شةةةةخا  و المجموعةةةةات الصةةةةغيرةالميةةةةارات ا - 4

كممػػػػػ يـتل ػػػػػرعترـتتأر صػػػػػع صتراهوػػػػػ مراترلاره صيػػػػػ ترارػػػػػلتيرطمتوػػػػػ ترارعػػػػػ كفتصػػػػػ التراعكصيػػػػػ 
كا ػػػػػػػلتي ػػػػػػػرطي تتطيػػػػػػػ  تراهوػػػػػػػ مراتي رتنمتعػػػػػػػ تاوػػػػػػػ  تراهاهكصػػػػػػػ اترارع كعيػػػػػػػ تنفتر ػػػػػػػكفتهعراػػػػػػػ 

 :راطمت ترمميؽتنيتتوـتراهرت تا تصميوـتنف
تطتعبوـتراتعضتيعمتكرتكي مكرتت-ت
تطيركريمكرتتت  تكتكفتغهكضت-ت
تطيتصهكرتتعبوـتراتعضت-ت
تطكرترايمرص اتكراع ت اتتطمؽتييا تي تكتع ة تتيفتنتمرتتراهاهكص يممٌتت-ت

نفترعهػػػػػػػػؿتتم صميػػػػػػػػ تي رتاػػػػػػػػـتر ػػػػػػػػفتاػػػػػػػػتلتلتر ػػػػػػػػرطي تراهاهكصػػػػػػػػ اتتكياػػػػػػػػتمترارعكيػػػػػػػػختياػػػػػػػػتتنف
هوػػػػػػ مراترامػػػػػػتي تتوػػػػػػتكةتكر يػػػػػػ. ةتكراعمػػػػػػتتامم ػػػػػػم تراطػػػػػػ  تراهوػػػػػػ مراترلاره صيػػػػػػ ترا  هػػػػػػ ت 

تطكايةتاي متو تك  اؾترمكيـترآلمرةتكرمرمرـتهص صمترآلعميف
هػػػػػػتلتعاػػػػػػ موـتتػػػػػػلترمميػػػػػػؽتتكرععػػػػػػلتهع  صػػػػػػ تنصبػػػػػػ ةترااه صػػػػػػ ت :المعالجةةةةةةة الجمعيةةةةةةة - 5

كيرػػػػػػت متراعهػػػػػػؿترامعػػػػػػ ؿتامهاهكصػػػػػػ تتطنيػػػػػػترتوـتكهػػػػػػتلتهمػػػػػػ تظروـتصمػػػػػػتتص  ػػػػػػ اتصهػػػػػػؿتتع اػػػػػػ 
يهع ااػػػػػػ (تهػػػػػػفت تػػػػػػؿتراهاهكصػػػػػػ اتتهػػػػػػتلتم ػػػػػػفت ػػػػػػيمتتكتترم يػػػػػػمتهمػػػػػػلٌتتكاػػػػػػكتتنكتصػػػػػػتـتكاػػػػػػ

 طصهمو 
ت:تام  تهاهكص تت.مضتكيه فترعميؼتراهع اا ترااهعي تتتعو ترم يمتهملٌت

تطاـتر فت  اؾكيؼتنمتر صه ؿت  عاته  صت تكنٌيو تت-ت
ت مرمراتمكؿتنمتر صه ؿتيعت.لترل رهمرمتتيو تكنمتر صه ؿتيعت.لتر.ييمي طتررع  ت-ت



صميػػػػ تر صبػػػػ ةتتػػػػلتي ػػػػو هوـتتػػػػلترااوػػػػكتترارع كعيػػػػ تارمميػػػػؽت تت يػػػػ ت يػػػػكتتاوػػػػتؼتهػػػػفت اػػػػؾكر
تطنيترؼتراهاهكص 

ت:رااكرع ترار اي رمميؽتي رتر  مك تتلتهع اا تنصه ؿترااه ص تياتتتيوتؼ
تطره يفتهاهكص اترارعمـتهفتراهم تظ تصمتتص   اتصهؿتايت تتيفتر صب ةت-
تطـتهو مراترارع كفؿترعمٌتير وت-
تط صب ةتصمتتر. ي تمراع تصفتهص م روـميكؿترتبه فت-
اطمتػػػػػػػ تتػػػػػػػ ارم يمتياػػػػػػػتتهػػػػػػػ تكمرةتراهعمتػػػػػػػ تيكصػػػػػػػلترارم يػػػػػػػم(تيبػػػػػػػ ت تياػػػػػػػتتررمرمػػػػػػػ ةتتبػػػػػػػه فت-

تطرارم يمتصمتتراه ركلتراهعمتل
تطمتراك يم تارمرمؿتراهاهكص تتعا مو تكرع ي ترا مكؾتر يا تلت صب  و يركتت-

 صطػػػػ ةتك ػػػػات ػػػػ ؼتيره ػػػػؿتت  ػػػػي تاعاػػػػ  تراعهميػػػػ ترااهعيػػػػ تراهمػػػػ ري تر  تيه ػػػػفترامػػػػكؿتيفتنمػػػػت
تطكرارت يتتصمتترار. ي ترامراع تر يا تي تطامتك و 

مهاهكصػػػػػػػ ترارعميهيػػػػػػػ تاتيه ػػػػػػػفتنفتعػػػػػػ  مترايػػػػػػػم اتر    ػػػػػػي رعط  ػػػػػػ نتهػػػػػػػفتراعع يػػػػػػمترا ػػػػػػػ تم ت
تكيل:رارع كعي ت

تطهاهكعتع ر تصهؿتنتمرتي تن تمتهفتهاهكعتنا رةتي رتراعهؿت-
تر هكفتترعميـتتعبوـتتعب نتامكيكؿتتو رترارعمـتياتتراتما تراميكلطنصب ؤي تهمت-
 يػػػػػػ ت ترعمػػػػػػـتر صبػػػػػػ ةتياػػػػػػتتراتماػػػػػػ تراميػػػػػػكلتيػػػػػػكتراوػػػػػػتؼتراهمػػػػػػ تراػػػػػػترصلتياػػػػػػتتكيػػػػػػكؿتت-

تطر عا  ترا ملتامهاهكص تياتته تيكتنصمتتهفتر عا  راتراممتي ت تمرتي 
اه ػػػػػؤكاي ترااه صيػػػػػ تنمتنفتراعهػػػػػؿتترعػػػػػؿتراهاهكصػػػػػ تيػػػػػرـتتػػػػػلتيطػػػػػ متراه ػػػػػؤكاي تراممتيػػػػػ تكرت-

تط ؿتتمتتيرمهؿته ؤكاي تعم ختكه ؤكاي ته  صت ترآلعميفتصمتتيعا  تراعهؿ
راممػػػػػ ةراتتػػػػػيفتر صبػػػػػ ةتاي ػػػػػاتارتػػػػػ تؿتراهعمكهػػػػػ اتكهع  صػػػػػ تر ت ػػػػػ متتمػػػػػطتتػػػػػؿتهػػػػػفتناػػػػػؿتت-

تطرمميؽتي و ه اتكرمتيـتتصـتن  تيهلتاآلعميف
هػػػػػػعوـتر ػػػػػػرعترهو تتػػػػػػلتراعهػػػػػػؿتتيػػػػػػرـترعمػػػػػػيـتنصبػػػػػػ ةتراهاهكصػػػػػػ تهوػػػػػػ مراتراره صيػػػػػػ تيرك ػػػػػػ ت-

تهع نط
كرمػػػػػٌتمتت صميروػػػػػ تتػػػػػلترمميػػػػػؽتنيػػػػػترتو تكت ارػػػػػ التتأراهاهكصػػػػػ تكرمػػػػػٌكـتاوكتيػػػػػ نصهػػػػػ ؿترممػػػػػؿتت-

تطرم  تصمتترارم فتراه رهم
   :قواعد التعمم التعاوني

تط ؿتتمتتهفتنتمرتترااه ص ته ؤكؿتصفتصهؿترااه ص ت  ؿت-



تط روـراهعمـتنت  متنتمرتترااه ص تكيصا تهص متيرمتؿتت-
تطص ؿتراهمر ت تكرارتعؿتا ةرنتن   ي نتهفتصهمي ترارعمـترارع كعلت-
تطيرت يفتنصب ةتهاهكص ترارعمـترارع كعلتتلتراممرمراتكرا ه اتراصعيي ت-
رػػػػػػك عتهاهكصػػػػػػ اتراطمتػػػػػػ تترعػػػػػػؿتغمتػػػػػػ ترايػػػػػػؼتتطميمػػػػػػ تره ػػػػػػفتراهعمػػػػػػـتهػػػػػػفتراراػػػػػػكرؿتتػػػػػػيفتت-

تطراهاهكص اتت وكا 
تطعمكتصتتتهفتراهو مراترلاره صي يكاختراهعمـتهمر ترختكه مظرختت-
عصػػػػ ط اتتعػػػػػ ةترا مػػػػػ تنهػػػػػمتن   ػػػػػلتتػػػػػلت ػػػػػؿتهػػػػم تيصػػػػػ ؿتتيوػػػػػ تراطػػػػػ  تتميمػػػػػ نتاتيػػػػػترنتامػػػػػرعمـتت-

تطرارع كعل
تطر رع عتراط  تكراهعمهيفتتاتكلترارعمـترارع كعلتيؤتمتياتتعا مخت-
تكصلتراط  تامميم تنعختلتيمؽت متصبكتنفتي يطمتصمتتراهاهكص طت-
رلمرمػػػػػ ةتترميػػػػػيؿت ػػػػػؿتط اػػػػػ تياػػػػػتترامػػػػػتتر  يػػػػػتتيبػػػػػ ت تياػػػػػتتراممػػػػػ ظتصمػػػػػتتر ػػػػػروترؼتت-

تطص   اتصهؿتهرهي  تتيفتر صب ة
 أىداف التعمم التعاوني 

ت:يممؽترارعمـترارع كعلتراعتيتتهفتر يترؼترارعميهي تهفتنيهو 
ي ػػػػػػػروتؼتراػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػ كعلترم ػػػػػػػيفتنترةترارمهيػػػػػػػ تتػػػػػػػلتهوػػػػػػػ ـت :التحصةةةةةةةيل ا كةةةةةةةاديمي - 1

 طي ه ن  تيهي ت
ك ػػػػػػػػ اؾترار هيػػػػػػػػ ت كمتتطميػػػػػػػػ تيميػػػػػػػػتتراػػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػػ كعلترار هيػػػػػػػػ ت كمترارميػػػػػػػػيؿتراهػػػػػػػػععمض
 فتراعهػػػػػػؿت هػػػػػػتمةتتأرارميػػػػػػيؿتراهمرمػػػػػػ تميػػػػػػ تيمكهػػػػػػكفتترعمػػػػػػيـت كمترارميػػػػػػيؿتراهػػػػػػععمض

عيكيػػػػػلتيرطمػػػػػ ترارم يػػػػػمتتعهػػػػػؽتن تػػػػػمتتػػػػػلتص  ػػػػػ تر ت ػػػػػ متتعبػػػػػو تتػػػػػتعضتتػػػػػلتهكبػػػػػكعت
تطهعيف

 تامر هيػػػػػػػ تهععمبػػػػػػػلترارميػػػػػػػيؿتهػػػػػػػفتصػػػػػػػعصته ػػػػػػػ صت تع يػػػػػػػ ررػػػػػػػختكررػػػػػػػكرتمتتػػػػػػػلتراك ػػػػػػػات
تطيص م وـتريره ه روـتكهيكاوـتهه تيؤتمتياتت ي ت ترمييموـ

يرػػػػػػػػي تراػػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػػ كعلترامػػػػػػػػمصتامر هيػػػػػػػػ ت كمتراعمميػػػػػػػػ اتراهرت يعػػػػػػػػ ت :تق ةةةةةةةةل التنةةةةةةةةو  - 2
كراظػػػػػمكؼتراهعرممػػػػػ تنفتيعهمػػػػػكرتهعرهػػػػػتيفتتعبػػػػػوـتصمػػػػػتتراػػػػػتعضترآلعػػػػػمتتػػػػػلتهوػػػػػ ـتهصػػػػػرم  ت

 راتعضطتتيرعمهكفترمتيمتتعبوـ
يػػػػػرعمـترار هيػػػػػ تهوػػػػػ مراترارعػػػػػ كفتكراربػػػػػ تمتكيػػػػػ رتر هػػػػػمت :تنميةةةةةة الميةةةةةارة االجتماعيةةةةةة - 3

هوػػػػػػػػـتت اع ػػػػػػػػت تامر هيػػػػػػػػ تكرا تػػػػػػػػ متنيبػػػػػػػػ نتميػػػػػػػػ تيػػػػػػػػرـترػػػػػػػػتميتوـتصمػػػػػػػػتتراعهػػػػػػػػؿتتػػػػػػػػلترعظيهػػػػػػػػ ات
 كهارهع اتهممي تيعرهتتتعبوـتصمتتراتعضترآلعمط



هػػػػػػفتراع تػػػػػػ اتترنت هػػػػػػ تنفت  يػػػػػػمتك  يػػػػػػمتهػػػػػػفتراصػػػػػػت  تيعميػػػػػػوـتراهوػػػػػػ مراترلاره صيػػػػػػ ترامع اػػػػػػ طت
تهو مراترع كعي طتاتيوـتتيفتر تمرتت تترؤتمتياتتنصه ؿتصعؼت عختلتيكات

 طرائ  التعميم التعاوني:
تيل:امرعميـترارع كعلتؾتنمتع تطمر ؽتن   ي تيع 
طػػػػكماتيػػػػ  تراطميمػػػػ تصمػػػػتتيػػػػتتمكتػػػػمات ػػػػ تيفت: تقسةةةةيم التالميةةةةذ ىلةةةةى فةةةةر  التحصةةةةيل - 1

Slavimكنصكرعختكيلتنت طتطمر ؽترارعمـترارع كعلطت 
ه ػػػػػرعتهيفتتي نتميػػػػػ تيعػػػػػمضتراهعمهػػػػػكفتراهعمكهػػػػػ اتر   تيهيػػػػػ ترااتيػػػػػت تصمػػػػػتترار هيػػػػػ تن ػػػػػتكص

راعػػػػمضتراصػػػػمكمأتكيم ػػػػهكفترار هيػػػػ تتػػػػلترايػػػػؼتياػػػػتتتػػػػمؽترعمػػػػـأتيرػػػػتاؼت ػػػػؿتتميػػػػؽتن ػػػػ اي ت
تكرارمييؿطت  تنصب ةتيعرممكفتتلترااعةتكر  عيهفتنمتع تنكتعه 

كي ػػػػػػػرعتـتر صبػػػػػػػ ةتنكمرؽتصهػػػػػػػؿتنكتنمتنتكرات رمػػػػػػػ فتراهػػػػػػػكرتتر   تيهيػػػػػػػ أت ػػػػػػػـتي ػػػػػػػ صتت ػػػػػػػؿت
راهػػػػػػكرتتت ارػػػػػػتميةتراعيكيػػػػػػلتكرلعرتػػػػػػ مراتراميػػػػػػيم تتيػػػػػػ  تكرمػػػػػػتتهػػػػػػعوـترآلعػػػػػػميفتصمػػػػػػتترعمػػػػػػـ

 ت ػػػػػؿتن ػػػػػتكعتهػػػػػم تكت اهع  صػػػػػ اتبػػػػػهفترامميػػػػػؽتكيايػػػػػ ترار هيػػػػػ تتمتيػػػػػ نتصػػػػػفترعرتػػػػػ مرات يػػػػػيمت
نكتهػػػػػػمريفتررعػػػػػػػ كؿتراهػػػػػػػكرتتر   تيهيػػػػػػػ تكريػػػػػػػم تيػػػػػػ  ترلعرتػػػػػػػ مراتكيعطػػػػػػػتتا ػػػػػػػؿتتػػػػػػػمتتتماػػػػػػػ ت
عهػػػػ تياػػػػتتتماػػػػ ترم ػػػػعختتػػػػلتهرك ػػػػطت رم ػػػػفتكلتي ػػػػرعتترارم ػػػػفتياػػػػتتتماػػػػ ترارمهيػػػػ تراهطممػػػػ تكرغ

ترمييمخترا  تؽط
كريػػػػػػتمتعصػػػػػػم ت ػػػػػػؿتن ػػػػػػتكعترمرػػػػػػكمتصمػػػػػػتتيصػػػػػػ فتصػػػػػػفترامػػػػػػمؽترارػػػػػػلتميػػػػػػماتصمػػػػػػتتنصمػػػػػػتت

رار هيػػػػ تراػػػػ يفتمممػػػػكرتن تػػػػمترم ػػػػفتتػػػػلتراػػػػتما اتكنمي عػػػػ نتيػػػػرـتر صػػػػ فتصػػػػفتاهيػػػػ ترارمػػػػتيمراتكت
تراممؽترارلتريؿتياتتهمؾتهعيفط

طػػػػػػػكماتيػػػػػػػ  تراطميمػػػػػػػ تكرعرتػػػػػػػماتصمػػػػػػػتتيػػػػػػػتت: Jigsawطريقةةةةةةةة الصةةةةةةةور المقطوعةةةةةةةة  - 2
 مكع ػػػػػكفتكنصكرعػػػػػختكل ػػػػػرعترـتيػػػػػ  تراطميمػػػػػ تيم ػػػػػـترار هيػػػػػ تياػػػػػتتتػػػػػمؽتغيػػػػػمتهرا ع ػػػػػ تيرػػػػػتاؼت

 صفترعمـتا ةتهفتراه ت طت  تياتت ر تر هي تكي كفت ؿترمهي ته ؤكلنت ؿتتميؽتهفتعه
ير ػػػػػهتتهاهكصػػػػػ تراعتػػػػػػمرة(تعم ػػػػػختكيمرمػػػػػلتر صبػػػػػ ةتهػػػػػفتتػػػػػمؽتهعرممػػػػػ تيعػػػػػػ ااكفتراهكبػػػػػكعت

 ػػػػػػـتيعػػػػػػكتترار هيػػػػػػ تياػػػػػػتتتػػػػػػميموـتر يػػػػػػملتكيعمهػػػػػػكفتتخاي ػػػػػػ صتت ػػػػػػؿتهػػػػػػعوـترآلعػػػػػػمتصمػػػػػػتترعمهػػػػػػ
تر صب ةترآلعميفته ترعمهك ط

رارػػػػػلتعم ػػػػػو تكمتراهمطكصػػػػػ تتػػػػػلترمػػػػػتيمراترامميػػػػػؽتياػػػػػمرةراترارمػػػػػتيمتتػػػػػلتطميمػػػػػخترايػػػػػر ػػػػػرعتـت
(طتكيػػػػػػػػرـتر صػػػػػػػػ فتصػػػػػػػػفترامػػػػػػػػمؽتكر تػػػػػػػػمرتتراػػػػػػػػ يفتSTADر ػػػػػػػػرعتهاتتػػػػػػػػلتراطميمػػػػػػػػ ترا ػػػػػػػػ تم تي

تميمكرتصمتترمتيمراتص اي تتلتعصم ترايؼتر  تكصي تنكتتطمؽتنعملط



تتيػػػػتت يمػػػػيفت ػػػػـتطػػػػكماتصمػػػػتتيػػػػتتيػػػػههاتيػػػػ  تراطميمػػػػ تصمػػػػ: طريقةةةةة ال حةةةةث الجمةةةةاعي - 3
كن  ميػػػػػػػ تيػػػػػػػعكت تهػػػػػػػفتميػػػػػػػ ت ػػػػػػػمتطػػػػػػػمؽتراػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػ كعلترعميػػػػػػػترنتصػػػػػػػ مرفتكنصكرعػػػػػػػختكيػػػػػػػلتن 

 رارطتيؽتكررطم ترتميةترار هي تهو مراترري ؿتايت تكهو مراترم صؿتاه صلط
(تنصبػػػػػػ ةت6-5هرا ع ػػػػػػ تررػػػػػػتاؼت ػػػػػػؿتهعوػػػػػػ تهػػػػػػفتيتيػػػػػػرـترم ػػػػػػيـترايػػػػػػؼتياػػػػػػتتاه صػػػػػػ اتغيػػػػػػم

ن ػػػػػةترايػػػػػتر  تنكترليرهػػػػػ ـتتهكبػػػػػكعتهعػػػػػيفتيعرػػػػػ م ترار هيػػػػػ تترر ػػػػػكفتيػػػػػ  ترااه صػػػػػ اتصمػػػػػت
تكفترمميمرنتصعختيعمبكعختصمتترايؼت مخطكيع ااكعخت ـتيعتٌت

تراعطكراترا اترار اي :ترت عت يه فتر رعترـتي  تراطميم ت
رعريػػػػػػػ متراهكبػػػػػػػكع:تيعرػػػػػػػ مترار هيػػػػػػػ تهكبػػػػػػػكص اتتمصيػػػػػػػ تتػػػػػػػلتيطػػػػػػػ متهصػػػػػػػ م تهعيعػػػػػػػ ت ػػػػػػػـتت-

ت-ت2هػػػػػفتيكرر ػػػػػكفتراهاهكصػػػػػ تتطهمػػػػػتت معهػػػػػؿتتػػػػػلتهوهػػػػػ تيعظهػػػػػكفتتػػػػػلتهاهكصػػػػػ اتهكاوػػػػػ تا
تهفتراع مي تر   تيهي تكر  عي طتيفنصب ةتغيمتهرا ع ت(6
صػػػػػمرؼتراهعمػػػػػـتا اػػػػػمرةراتكراهوػػػػػ ـتكر يػػػػػترؼترارػػػػػلتيعطػػػػػطترار هيػػػػػ تت ترارعطػػػػػيطترارعػػػػػ كعل:ت-

ترر ؽته تراهكبكص اتراممصي تامهص م ترارلترـترعري مي تتلتراعطك ترا  تم ط
راعطػػػػػك ترا ػػػػػ تم تكيعت.ػػػػػلتنفتيربػػػػػهفتراػػػػػرعمـتتتػػػػػليػػػػػ :تيعمػػػػػ ترار هيػػػػػ تهػػػػػ تعططػػػػػكرتاػػػػػخترارعمت-ت

ترارعميـطتهفعكص تصميب تكهو مراترؤتمتياتتر ر   تنعكرعتهعرمم ترنعصط ته
يممػػػػػػػؿترار هيػػػػػػػ تراهعمكهػػػػػػػ اترارػػػػػػػلتميػػػػػػػمكرتصميوػػػػػػػ تن عػػػػػػػ ةتترارمميػػػػػػػؿتكرارػػػػػػػتايؼتنكترارم يػػػػػػػ :ت-

 ترمعييػػػػػػػو تتػػػػػػػلتصػػػػػػػ ؿتهصػػػػػػػكؽتهػػػػػػػفتناػػػػػػػؿتعطػػػػػػػ تا يميػػػػػػػتفهكيػػػػػػػ تكيبػػػػػػػعكتع(تكيمك ت3راعطػػػػػػػك تي
ترمتيهو تنكتصمبو تصمتت ه  وـط

رمػػػػتـت ػػػػؿتهاهكصػػػػ تصمبػػػػ نتصػػػػفتراهكبػػػػكعتنكتراهكبػػػػكص اترارػػػػلتتصػػػػمضتراعػػػػ ر تراعوػػػػ  ل:ت-
تتم كي تكتم كي ط

رارمػػػػكيـ:تيمػػػػٌكـترار هيػػػػ تكراهعمهػػػػكفتي ػػػػو ـت ػػػػؿتاه صػػػػ تتػػػػلتصهػػػػؿترايػػػػؼت  ػػػػؿتكيه ػػػػفتنفتت-
ته ص تنكترمكيه نتاوه تهع نطياممترمكيه نتامممتتنكترمكيه نتاما

كصمػػػػػتتراػػػػػمغـتهػػػػػفتنعوػػػػػػ تتKagenرػػػػػـترطكيميػػػػػ تصمػػػػػػتتيػػػػػتت ػػػػػ افت:   ال نيويةةةةةةالطريقةةةةةة  - 4
رصػػػػرمؾتتػػػػلتاكرعػػػػ ت  يػػػػمتهػػػػ تراطػػػػمؽتر عػػػػملتياػػػػتتنعوػػػػ ترؤ ػػػػتتصمػػػػتتر ػػػػرعترـتتعيػػػػ اتهعيعػػػػ ت

بػػػػػعو ت ػػػػػ افتنفتراتعيػػػػػ اترارػػػػػلتكتتيػػػػػ  تيػػػػػههاتارػػػػػؤ متتػػػػػلتنعهػػػػػ طترم صػػػػػؿترارمهيػػػػػ طتكرمربػػػػػل
يعهػػػػػػػؿترار هيػػػػػػػ ته ػػػػػػػرمميفتتػػػػػػػلتهاهكصػػػػػػػ اتيػػػػػػػ.يم ترمظػػػػػػػتتته  تػػػػػػػلاتترع كعيػػػػػػػ تن  ػػػػػػػمتهػػػػػػػفت

 راه  تلاتراممتي ط
تعػػػػػػػػضتيػػػػػػػػ  تراتعيػػػػػػػػ اتتوػػػػػػػػتؼت يػػػػػػػػ ت تر ر ػػػػػػػػ  ترار هيػػػػػػػػ تاهمرػػػػػػػػكلتن ػػػػػػػػ تيهلتهعػػػػػػػػيفأترػػػػػػػػعظـت

تكتعبو تيهـتارتميةتراهو مراترلاره صي تكرااه صي ط



رطي تراهعمهػػػػػكفتر ػػػػػرعترهو تارػػػػػتميةتراهمرػػػػػكلتراتعيػػػػػ اترارػػػػػلتي ػػػػػتصػػػػػفتنه مػػػػػ تكيه ػػػػػفتنفتعػػػػػ  م
ت:أتكيلر   تيهلتكاهمراع تتوـترارمهي تاهمركلتهعيف

تص مؾت- كراتت-ت متت-ت1
Think – Pair – Share  

ررػػػػي تتكررهيػػػػ تتتعوػػػػ طػػػػكمتيػػػػ  تراطميمػػػػ تايهػػػػ فتكنصكرعػػػػخأتك ػػػػتتعهػػػػاتتػػػػلتظػػػػؿتراػػػػرعمـترارعػػػػ كعلت
تمر هي تك ر نتنطكؿتامرم يمطا

تار اي :كرربهفتراعطكراتر
(:ترارم يػػػػػػػػم:تيطػػػػػػػػم تراهػػػػػػػػتمةت ػػػػػػػػؤرلنتنكته ػػػػػػػػتا ترػػػػػػػػمرتطتت اػػػػػػػػتمةتكيطمػػػػػػػػ تهػػػػػػػػفت1راعطػػػػػػػػك تي

رار هيػػػػ تنفتيم ػػػػمت ػػػػؿتهػػػػعوـتتهمػػػػمت تتػػػػلتراه ػػػػػتا تنهػػػػ ترا ػػػػ ـتنكتراراػػػػكؿتغيػػػػمته ػػػػهك تتوهػػػػػ ت
تتلتك اترارم يمط

(:تراه ركاػػػػػػ :تيطمػػػػػػ تراهعمػػػػػػـتهػػػػػػفترار هيػػػػػػ تنفتيعم ػػػػػػهكرتياػػػػػػتتن كراتكيع  صػػػػػػكرتهػػػػػػ ت2راعطػػػػػػك تي
تكرتتخطت مت

م كرترايػػػػػػػؼت مػػػػػػػختتيهػػػػػػػ ت ػػػػػػػ عكرت :تيطمػػػػػػػ تراهعمػػػػػػػـتهػػػػػػػفتر  كراتنفتيصػػػػػػػ(:تراهصػػػػػػػ م 3راعطػػػػػػػك تي
تصمتترايؼتتت همخته تت مكرتتختكه تركيمكرتيايخطتأتكت ار التيعمبكفيرمت كفتصعخ

ترامؤكةتراهم ه ترعهؿتهع ن:ت-ت2
Numbered heads togetherت

تراعمػػػػػ طهػػػػػفترار هيػػػػػ تتػػػػػلتتتتابػػػػػه فتهصػػػػػ م  تن تػػػػػمتصػػػػػ ػػػػػمت ػػػػػ افتعتكيػػػػػلتطميمػػػػػ تطكميػػػػػ ت 
كتػػػػػتلنتهػػػػػفتنفتركاػػػػػختر  ػػػػػ م تاميػػػػػؼتتكرعػػػػػٌمؼتهػػػػػتلتتوهوػػػػػـتاهمرػػػػػكر أتأرارػػػػػلتيرع كاوػػػػػ تراػػػػػتمة

ت  ؿتي رعتـتراهتم كفتراعظ ـترار الترا متيرتاؼتهفتنمت تعطكرا:ت
(:ترارػػػػػم يـ:تيم ػػػػـتراهتم ػػػػػكفترار هيػػػػ تياػػػػػتتتػػػػمؽتيرػػػػػتاؼت ػػػػؿتهعوػػػػػ تهػػػػفت   ػػػػػ تياػػػػػتت1راعطػػػػك تي

تط5ت-ت1تت ت ؿتصبكتم ه نتيرمرك ته تتيفتتترعيعه  تنصب ةتكت
(:تطػػػػػم تر  ػػػػػ م :تيطػػػػػم تراهتم ػػػػػكفتصمػػػػػتترار هيػػػػػ ت ػػػػػؤرلنتكصمػػػػػتترااهيػػػػػ ترارم يػػػػػمت2راعطػػػػػك تي
تتلترا ؤرؿط
(:تاهػػػػػ تراػػػػػمؤكة:تيبػػػػػ ترار هيػػػػػ تمؤك ػػػػػوـتهعػػػػػ نتا ػػػػػلتيرت ػػػػػتكرتهػػػػػفتنفت ػػػػػؿتتػػػػػمتت3راعطػػػػػك تي

تيعمؼتر ا ت ط
تعم ػػػػػػختتتم ػػػػػػـتتيمتػػػػػػ ترار هيػػػػػػ تراهػػػػػػم هيفتتػػػػػػ ام ـ(:تر ا تػػػػػػ :تيعػػػػػػ تمتراهػػػػػػتمةتصمػػػػػػ4راعطػػػػػػك تي

تنيتيوـتكيمتهكفتيا ت اتاميؼتتت همخط
ت



 مراحل التعمم التعاوني: 
تتيرـترارعمـترارع كعلتتيكم تص ه تكتؽتهمرمؿتنمت تيلت ه تيمل:

هوهػػػػ تراهطمكمػػػػ تكرمتيػػػػتتراهصػػػػ م تنكتراتيػػػػرـتتػػػػلتيػػػػ  تراهمممػػػػ ترعػػػػٌمؼ: مرحمةةةةة التعةةةةرفت-ت1
 هعطي رو تكراهطمك تصهمختي رةي أتكراك اتراهعيصتامعهؿتراهصرمؾتاممو ط

يػػػػرـتتػػػػلتيػػػػ  تراهمممػػػػ ترلرمػػػػ ؽتصمػػػػتترك يػػػػ ت: ورة معةةةةايير العمةةةةل الجمةةةةاعيمرحمةةةةة  مّةةةةت-ت2
ر تكرمتك يميػػػػػػػػ ترارعػػػػػػػػ كفتكرمتيػػػػػػػػتتراه ػػػػػػػػؤكاي اترااه صيػػػػػػػػ تك يميػػػػػػػػ تررعػػػػػػػػ  ترامػػػػػػػػمرمتراهصػػػػػػػػرمؾت

 مي ترل را ت تآلمرةتنتمرتتراهاهكص تكراهو مراترا  ه تامؿتراهص م تراهطمكم طك ي
يػػػػػػرـتتػػػػػػلتيػػػػػػ  تراهمممػػػػػػ ترلععػػػػػػمرطتتػػػػػػلتراعهػػػػػػؿتهػػػػػػفت تػػػػػػؿتنتػػػػػػمرتتراهاهكصػػػػػػ ت: اإلنتاجيةةةةةةةت-ت3

 كرارع كفتهع نتتلتيعا  تراهطمك تتم  تر  ةتكراهع ييمتراهرمؽتصميو ط
تػػػػلتيػػػػ  تراهمممػػػػ ت ر تػػػػ ترارمميػػػػمتي رت  عػػػػاتراهوهػػػػ تررطمػػػػ ت اػػػػؾتكرارك ػػػػؼتتيػػػػرـ: اإلنيةةةةا ت-ت4

صػػػػػفتراعهػػػػػؿتراهصػػػػػرمؾترهويػػػػػترنتاعػػػػػمضتهػػػػػ تركيػػػػػماتيايػػػػػختراهاهكصػػػػػ تتػػػػػلتام ػػػػػ ترامػػػػػكرمتراعػػػػػ ـت
 رارلترصهؿترايؼتتت همخط

 نموذج تط يقي لمتعمم التعاوني: 
ت ترارعمـترارع كعل:عكمتتراعطكراترار اي ترارلتيه فتنفتيرتعو تراهعمـتابه فتعا  ترعمي

ت متكمت تنكتهكبكعتراتمر  تكتؽتر  ةترار اي :يرعرت-ت1
تيه فترعميهختامطمت تتلتترم تهمتت طت-
تيمرتطتتم ا تر يمتريره ـتراطمت طت-
تمةتمرتتيره عكرتهفتتمر رخت رري نطراتتمؾتراطمت تعتمرات  تم ت راتيم تتخيهرت-
ت طيه فترم يـتراتمةتياتتهاهكص تهو ـتهر  همت-
ترعرت متتيو طتيصترتيمركمتصمتتتممراتي رطي تراطمت ترمبيمي تكي رطي تراهعمـتت-
رم ػػػػيـتراكمػػػػت ترارعميهيػػػػ تياػػػػتتكمػػػػتراتيػػػػ.يم تيممػػػػؽت ػػػػؿتهعوػػػػ تيػػػػتت نتهػػػػفتر يػػػػترؼأت ػػػػـتت-ت2

يصػػػػترتتكم ػػػػ تهعظهػػػػ تهػػػػفت تػػػػؿتراهعمػػػػـترمرػػػػكمتصمػػػػتت   هػػػػ تت  صػػػػي ةتراهوهػػػػ تتػػػػلت ػػػػؿتتمػػػػم تنكت
تهفتن  م تراموـتكرارمميؿتكراهع  ص طكمت تي.يم تيب ت تياتتصتتت

طػػػػػػػػػ  تت6ت-ت4رم ػػػػػػػػيـتراطمتػػػػػػػػػ تياػػػػػػػػػتتهاهكصػػػػػػػػػ اترع كعيػػػػػػػػػ تتميػػػػػػػػػ تربػػػػػػػػػـتراهاهكصػػػػػػػػػ تت-ت3
تهعرمميفتتلتريره ه روـتك تمرروـتكه ركلترمييموـط

رك يػػػػػػ تراهوػػػػػػػ ـتصمػػػػػػػتتراهاهكصػػػػػػػ ات ػػػػػػػـترك يػػػػػػػ تر تكرمتترعػػػػػػػؿت ػػػػػػػؿتهاهكصػػػػػػػ تهػػػػػػػ تصػػػػػػػم تت-ت4
تراهو ـتراهطمكت تكهم  اترارمكيـط



كيطمػػػػػ تهعوػػػػػ ترمميػػػػػمرنتهميػػػػػ نتصػػػػػفتتاعهموػػػػػ تيػػػػػيصتك ػػػػػاتهعػػػػػيفت ترةت ػػػػػؿتهاهكصػػػػػ رعت-ت5
تنصه او ط

هػػػػػ تاكيمػػػػػر تتػػػػػ  تراعمػػػػػ شتنهػػػػػ ـتراهاهكصػػػػػ اتر عػػػػػملتتأرعػػػػػمضت ػػػػػؿتهاهكصػػػػػ تهػػػػػ تنعا عػػػػػخت-ت6
ترعمبخت ؿتهاهكص طتكيه فتنفتي كفتراعمضتت متلتراك   ؿترار اي :

ترمميمتصمكمتنكتت  رعترـتناو  تراعمضطترمتيـت-
تص ترارمميمتكرك يعختصمتتراطمت ططت ت-
ترعميؽترارمميمتتلته  فتت م تكهع  صرخطت-
صط ةترمتيمتهصرمؾتامهاهكص طت-ت7 ترمكيـتصهؿتراهاهكص اتهفت تؿتراهعمـتكرغ
تيعو ةتراتمةتتهع تراهاهكص تراهرمك  تا    تمه ي طت-ت8

تكيه فتنفتععمضته  لنترطتيمي نتامعهك اترا  تؽتكتؽترآلرل:
تهتفتتلترااهوكمي تراعمتي ترا كمي طراالموضو : 

تراره صي ط رمتي  :المادة
ترامرت تر    لطرايؼ:ت

تنيترؼتراتمة:
تط هكر  تنيـتراهتفترا كمي تصمتتهيكمت كميرارمهي تنفتيمتتتت-
تتيفتنعكرعتراهتفتكتؽتراتي  اترارلترعرصمتتيو طرارمهي تنفتيهي تت-
تنفتيم مترارمهي ت ت تعصكةتراهتفتتلتاتعتةطت-
تنفتيكر فتتيفتر مي ةترامتيه تكر مي ةترامتي  تامهتفطت-
تراعص طتراتصممتا   فتراهتفطترارمهي تنفتيمتتت-

تيامرةراتراتمة:
تهكبكعتراهتفتامتمر  طترـترعري مت-ت1
تهفتر يترؼترا  تم طت نتي.يم تيممؽت ؿتهعو تيتتتصع يمراكمت تياتتترم يـت-ت2

تصع يمتراكمت :
تنيـتراهتفترا كمي طت-ت1تتتتتتتتتتتتتتتت

تنعكرعتراهتفطت-ت2تت
ت ت تعصكةتراهتفطت-ت3تت



تكر مي ةترامتي  تامهتفطترامتيه تيم اتر مي ةت-ت4تت
تراعص طتراتصممتا   فتراهتفطت-ت5تت

ت ـتيصترتتنكمرؽتصهؿتهعرمم تا ؿتصعيمتهفتصع يمتراكمت ط
 ػػػػػؿتهاهكصػػػػػ تتر ػػػػػكيفتراهاهكصػػػػػ ا:تيػػػػػرـترم ػػػػػيـترار هيػػػػػ تياػػػػػتتعهػػػػػةتهاهكصػػػػػ اتربػػػػػـت-ت3

تهفترار هي تم  تصتتتر هي ترايؼأترنتصتت
 ػػػػػػؿتت تػػػػػؿتهػػػػػػفتيعا  يػػػػػ تراهوػػػػػػ ـتراهطمػػػػػك  ترك يػػػػػ تنكمرؽتراعهػػػػػؿتا ػػػػػػؿتهاهكصػػػػػ تهربػػػػػهعت-ت4

تهاهكص ط
تم  تراهعمـتصمت:تكي
تراهاهكص طتصهؿت ؿترمهي تتلتهص م  بمكم تت-
ترع كفتاهي تر صب ةتتلتتوـتراهطمك تهفتراهاهكص طت-
تكراهع مؼتتلتتوـتراهكبكعطمراتترت تؿتراعت-
تراهاهكص تت آلرل:ت ت ـترمـك
تراامكةتتلتص ؿتتر م تارك ي تراعهؿتتيفتنصب  و طت-
ت(تاو ط نتيهع مترنترعر متراهاهكص ت   تت-
تيه فترم يـتا ي  اتراهوه تصمتتر صب ةطت-
تراهمممطططططت-رام مئتت-:تراهمعصت تمرتتراهاهكص تيه فترمتيتتنتكرمتنك  ت-
 ػػػػػؿتهاهكصػػػػػ تت اعهػػػػػؿترمػػػػػاتيصػػػػػمرؼتراهعمػػػػػـتراػػػػػ متيه ػػػػػفتنفتييػػػػػطم ترار هيػػػػػ تترتػػػػػتنت-ت5

تياتتراه رت تارعهيؽتراممرة تمكؿتراهكبكعط
تيصا تراهعمـتراهاهكص اتامركيؿتياتتراعر   تتلتراك اتراهمتتتكرمتيـترارمميمط

ت   ػػػػػػتت ػػػػػػؿتهاهكصػػػػػػ تتعػػػػػػمضترمميػػػػػػمتهاهكصرػػػػػػختنهػػػػػػ ـتراهاهكصػػػػػػ اتر عػػػػػػملت-ت6 كيػػػػػػرـتتأيمػػػػػػـك
تركيماتيايخت ؿتهاهكص طتهع  ص ته 

رمػػػػػػػكيـتصهػػػػػػػؿتراهاهكصػػػػػػػ اتتػػػػػػػلتبػػػػػػػكةتهعػػػػػػػ ييمترارمميػػػػػػػمتراايػػػػػػػتترارػػػػػػػلتيكبػػػػػػػمو تراهعمػػػػػػػـتت-ت7
تامر هي ته ؿ:

تر ريم ةت ؿتراهعمكه اترا  ه طت-
تت  ترام. تك  هرو طت-
تهع  ت تر تا تكراصكريتتامهكبكعطت-
تر يا  تكرلعري متتلتراعمضطت-



تي تامرصاي طمتيـتيتهرمك  تكريص فتراهاهكص ترات-ت8
 أورا  العمل: يعد المعمم أورا  العمل التالية:

تكم  تراعهؿتر كات:تيامهاهكص تر كات(:
تنيـتراهتفتتلترااهوكمي تراعمتي ترا كمي ط

تراوتؼ:تنفتيمتتتهكر  تنيـتراهتفترا كمي تصمتتهيكمتا كمي ط
 التعميمات: 

هيػػػػػكمتا ػػػػػكمي أتمػػػػػ كاكرترمتيػػػػػتتهكر ػػػػػ تتيهػػػػػ تيمػػػػػلت   هػػػػػ تتػػػػػتيـتراهػػػػػتفترا ػػػػػكمي أتهمتمػػػػػ تتت-ت1
تي  تراهتفتصمتتراهيكم:

تهت تراعهؿتصصميفتت يم طت-ت2
تراع يه طت●ر رعترـترامه تت-ت3

تامهتفترام ي ي طت▪كرامه ت
ت-طمطػػػػػػػػػكةتت-را   يػػػػػػػػػ تت-مهػػػػػػػػػ  تت-مهػػػػػػػػػصتت-تهصػػػػػػػػػؽتت-راهػػػػػػػػػتفترا ػػػػػػػػػكمي :تممػػػػػػػػػ تت-ت4

تتيمترا كمطططططت-رتهمتت-رام   ت
هك عوػػػػػ تمػػػػػتتت ػػػػػكمي تنعػػػػػملتاػػػػػـتيػػػػػرـت  ميػػػػػ تتػػػػػلترام  هػػػػػ تكتمػػػػػ كؿتيبػػػػػ ت تن ػػػػػه ةتهػػػػػتفتت-تت5

تصمتتراهيكمط
ت(:تنعكرعتراهتفترا كمي تكتؽتراتي  اترارلترعرصمتتيو ط2كم  تراعهؿتي

تراوتؼ:تنفتيهي تتيفتنعكرعتراهتفترا كمي تكتؽتراتي  اترارلترعرصمتتيو ط
 التعميمات: 

ي تهمتمػػػػػػػ نتتصػػػػػػػ ؿتيكبػػػػػػػ تتيهػػػػػػػ تيمػػػػػػػلتهيػػػػػػػكمتراتي ػػػػػػػ اتتػػػػػػػلترااهوكميػػػػػػػ تراعمتيػػػػػػػ ترا ػػػػػػػكمتت-ت1
تراهع طؽتراربمي ي تتلترااهوكمي تراعمتي ترا كمي ط

تر  مت   تهتفت  ممي طت-ت2
تر  مت   تهتفتترعمي طت-ت3
تر  مت   تهتفتتلتتي  ترات تي طت-ت4
تر  مترايم اترارلترهي ت ؿتعكعتهفتر عكرعترا  تم طت-ت5
تفتت يم طكتهت تراعهؿتصصمتت-ت6

تصكةتراهتفتتلتاتعتةط(:ت ت تع3كم  تراعهؿتي
تراوتؼ:تنفتيم مت ت تعصكةتراهتفتاتعتةط



ترارعميه ا:
تتيفتيتيؾتهيكمتاماهوكمي تراعمتي تيكب تهكر  تراهتفتصمتتراهيكمطت-ت1
تر منتراعصترار الت ـت ـتته تيكتهطمك تهعؾ:ت-ت2

تعصتاتراهتفتتلترااهوكمي تراعمتي ترا كمي تاعت تن ت  تهعو :
ت م تراهي  طتلتر مربلتراعيت تكتت-
تصعتتهمرمتتراطمؽترارا مي طت-
تتلتراهع طؽتر  مي طت-
تتلتهكر  ترا مكراترات طعي طت-

تكراهطمك :ت
تر رم تن ت  تنعملتاعصكةتراهتفطت-
تت ل رع ع تت اهيكمتر  متهتع نتعصتاتا ت تهفتر  ت  ترا  تم تاهيعو طت-ت
تي رت عاتهفتنيؿتراميؼطتر  متص ه نتكرمترنتاعصكةتهتيعرؾتنكتهتيع ت م ت ميرؾت-
تفتت يم طكتهت تراعهؿتصصمتت-ت3

ت(:تيم اتر مي ةترامتيه تكر مي ةترامتي  تامهتفط4كم  تراعهؿتي
تراوتؼ:تنفتيكر فتتيفتر مي ةترامتيه تكرامتي  تامهتفط

 التعميمات:
فتهػػػػػػفترايػػػػػػكم:تراهاهكصػػػػػػ تر كاػػػػػػتتره ػػػػػػؿتاكرعػػػػػػ تهػػػػػػفتر ميػػػػػػ ةتتػػػػػػيفتيػػػػػػتيؾتهاهكصرػػػػػػ ت-ت1

تفطرامتيه تامهت
تكراهاهكص ترا  عي تره ؿتاكرع تهفتر مي ةترامتي  تامهتفط

ـىتت-تتكراهطمػػػػك تهعػػػػؾترتهػػػػؿترايػػػػكمتتػػػػلت ػػػػ تراهاهػػػػكصريفت ػػػػـتناػػػػ تصػػػػفتر  ػػػػ م : رريػػػػؼتتتػػػػ
تر مي ةترامتيه ط

تهـتررتاؼتراتيكاتتلتر مي ةترامتيه طت-تتتتت
تاتتلتراملترامتيـ؟ه  رتر رعتـتتلتتع ةتراتيت-تتتت
تفتت يم طكتهت تراعهؿتصصمتت-ت2

ت(:تراعص طتراتصممتا   فتراهتفط5راعهؿتيتكم  
تراوتؼ:تنفتيمتتتراعص طتراتصممتا   فتراهتفط



 التعميمات: 
تر منتراعصترار التكنا تصفتر   م طت-ت1
تفتت يم طكتهت تراعهؿتصصمتت-ت2

تعرمؼتنصه ؿت   فتراهتفتصفتنصه ؿت   فترامملطرت-راعص:ت
ت م تكراعته اطيعهؿت   فتراهتفتت ايع ص تكرارات-
ترعهؿتراتكا تصمتتمت ته ركلترايع ص طت-
ترصمؼتراتكا تصمتترارا م طت-
ترمتـتراتكا تتلتهؤ   رو تعته اتهرعتت تامهكرطعيفطت-

 المطموب:
تا   فتراهتف؟ت نتبمكميتمترايع ص تصه نتعرتاه  رترت-ت1
تصتتتيع صريفطت-ت2
تصمؼترارا م طت-ت3
تم طت مت ت تيصمرؼتراتكا تصمتترارا ت-ت4
ته تنعكرعتراعته اترارلتيعهؿتتو ت   فتراهتفطت-ت5

 دور المعمم التعاوني:
تي هفتتكمتراهعمـتتلترارعمـترارع كعلتتلتراعم طترار اي :

تراهعمػػػػػـتترمتيػػػػػتتر يػػػػػترؼتر   تيهيػػػػػ تكرارع كعيػػػػػ ترارػػػػػلتيت- هػػػػػفتراطػػػػػ  ترعمهوػػػػػ تتػػػػػلتيػػػػػتتمتيمػػػػػـك
ته :أتكيربهفتراتمةترارع كعلتت ريفتهفتر يترؼتيهاهكص ا

تت  تر يترؼتراهعمتي تراهريم تت اهمركلتراعمهلتراهمرتترعمهخطت-نت
تت  تر يترؼترلاره صي تراهرعمم تت اهو مراترلاره صي طت- ت
يمػػػػػػػػػػتتتراهػػػػػػػػػػكرتتكر تكراترا  هػػػػػػػػػػ تارعميػػػػػػػػػػ تصهميػػػػػػػػػػ تراػػػػػػػػػػرعمـتكنكمرؽتراعهػػػػػػػػػػؿترا  هػػػػػػػػػػ تا ػػػػػػػػػػؿتت-

تهاهكص ط
عمػػػػـتتر ػػػػكيفتهاهكصػػػػ اتيػػػػ.يم تهػػػػفتصػػػػتتتراطػػػػ  تتػػػػلتراهاهكصػػػػ تراكرمػػػػت طتيتػػػػتنتراهتيمػػػػتتت-

ترػػػػتمياي نتتيرػػػػتم تراطػػػػ  تصمػػػػتتهوػػػػ مراترارعػػػػ كفت طػػػػ اتيفتنكت   ػػػػ ت ػػػػـتيتػػػػتنتت يػػػػ ت تراعػػػػتتتميػػػػ
تياتتنفتييؿتراعتتتياتت ر تط  تتلتراهاهكص تراكرمت ط

تيمتتتهت تصهؿتراهاهكص طت-



راطػػػػػ  تتػػػػػلتهاهكصػػػػػ اتتصػػػػػ ؿتصصػػػػػكر لأتتكعهػػػػػ تنمتراػػػػػ عةتهميػػػػػكتتتميػػػػػ تربػػػػػـتتك عيػػػػػت-
هاهكصػػػػػػ تصمػػػػػػتت ػػػػػػتيؿتراه ػػػػػػ ؿتط اتػػػػػػ نتهرمك ػػػػػػ نتكطػػػػػػ اتيفتهرك ػػػػػػطيفتكط اتػػػػػػ نتتكفتراك ػػػػػػطأتت ػػػػػػؿ

ته ته مظ ترلعر ؼتتلت ه روـتراصعيي ط
تميػػػػػػػػ تيامػػػػػػػػةتنتػػػػػػػػمرتتراهاهكصػػػػػػػػ تهراػػػػػػػػ كميفطتكصمػػػػػػػػتتتر ػػػػػػػػم ته ػػػػػػػػرتيم تيفتترايػػػػػػػػؼيمرػػػػػػػػ تت-

تنه فأتتمي تيره عكفتهفتراركريؿتراتيممط
راكمػػػػػػت ترارعميهيػػػػػػ تياػػػػػػتتكمػػػػػػتراتيػػػػػػ.يم تتميػػػػػػ تتيمػػػػػػتتتراهػػػػػػ ت تراهطمػػػػػػك ترعمهوػػػػػػ طتنكتيم ػػػػػػـت-

تكيعمهختاتمي تراهاهكص طأتيرعمـت ؿتط ا تا ةرنتهعيع نت
تيك عتر تكرمتكيم ـتراعهؿتتيفتنتمرتتراهاهكص تابه فترلصره تتراهرت تؿتر يا تلطت-

تراهعمػػػػػػـتترك يػػػػػػ تر تكرمتتػػػػػػيفتطػػػػػػ  تراهاهكصػػػػػػ تراكرمػػػػػػت تا ػػػػػػلتيبػػػػػػهفت راطػػػػػػ  تت يػػػػػػ ـكيمػػػػػػـك
تمي تي وـت ؿتط ا تتتكم ت تفتي كفت   ترنتنكته ا نتنكتت م  نطتت اعهؿت كي نت

يبػػػػػػػ تهم ػػػػػػػ اتامعاػػػػػػػ  تكيمػػػػػػػتتته ػػػػػػػركلتر رمػػػػػػػ فتكصػػػػػػػ ت تهػػػػػػػ تيتعػػػػػػػلتراهعمػػػػػػػـتنتكراترمػػػػػػػكيـتت-
تراط  تصمتتن  ةتعظ ـتهم لتراهما ط

تيعرػػػػػػػػ متر ػػػػػػػػـتامهاهكصػػػػػػػػ أته ػػػػػػػػؿ:تهاهكصػػػػػػػػ تين(تنكتهاهكصػػػػػػػػ تلرتػػػػػػػػفتعمػػػػػػػػتكفلتنكتهاهكصػػػػػػػػ ت-
هػػػػػػػفتر  ػػػػػػػه ةتتعػػػػػػػتت اػػػػػػػؾتيػػػػػػػتكفتراهعمػػػػػػػـتن ػػػػػػػه ةتراهاهكصػػػػػػػ اتكن ػػػػػػػه ةتتراميمػػػػػػػ ةلتنكتغيميػػػػػػػ ل

تنتمرتي تصمتتتط   اتكيك صو تصمتتراط  ط
يرػػػػػػتعؿتراهعمػػػػػػـتن عػػػػػػ ةتصهػػػػػػؿتراهاهكصػػػػػػ اتاه ػػػػػػ صت تراطػػػػػػ  تتػػػػػػلتتوػػػػػػـتراهوهػػػػػػ اتكرارت يػػػػػػتتت-

تصمتتراهو مراتراهطمكت ط
تصهمو طتيمتتتراهعمـتامهاهكص اتر امرةراترارلتره عوـتهفترارتهؿتتلتت صمي ت-
تيمر  تراهاهكص اتت  رعترـتيميم ته مظ طت-
تيع  شتر ت  متراهرتركا تكيتيفتهتلتركظيمو تكر رعترهو تتلتراه رمتؿطت-

 الميارات االجتماعية  التعاونية  في التعمم التعاوني: 
ياهػػػػػػػػػؿتراهرعييػػػػػػػػػكفتراهوػػػػػػػػػ مراترلاره صيػػػػػػػػػ ترارػػػػػػػػػلتيعت.ػػػػػػػػػلتصمػػػػػػػػػتتراهػػػػػػػػػرعمـترارعػػػػػػػػػ كعلتنفت

ته ركي اتيل:تي ر تو تتلتنمتع 
ت:تكيلتنكاتتراهو مراتراهطمكت تارص يؿتهاهكص تصهؿتامرعمـترارع كعلطرارص يؿت-ت1
:تكيػػػػػػػػػلتراهوػػػػػػػػػ مراتراهطمكتػػػػػػػػػ ت ترم تعصػػػػػػػػػ ط اتراهاهكصػػػػػػػػػ تتػػػػػػػػػلتيرهػػػػػػػػػ ـتراهوهػػػػػػػػػ تراعهػػػػػػػػػؿت-ت2

تكراهم تظ تصمتتص   اتت صم تتيفتر صب ةط



:تكيػػػػػػػلتراهوػػػػػػػ مراتراهطمكتػػػػػػػ تاتعػػػػػػػ ةته ػػػػػػػركلتنصهػػػػػػػؽتتػػػػػػػلتراموػػػػػػػـتامهػػػػػػػكرتترارػػػػػػػلترايػػػػػػػي غ ت-ت3
رػػػػػتمةت  ػػػػػ م تر ػػػػػرعترـتر ػػػػػرمررياي اتصهميػػػػػ اترارم يػػػػػمتراعميػػػػػ تكا يػػػػػ ت تتماػػػػػ تر رمػػػػػ فتكرػػػػػ  مت

تراه ت تراهممم تامرم تنطكؿط
اتر   تيهيػػػػػػ تت.ػػػػػػمضتي ػػػػػػ م تتػػػػػلتراهع  صػػػػػػ تا ععػػػػػػمرط:تكيػػػػػػلتراهوػػػػػػ مراترا  هػػػػػػ ترارعهيػػػػػمت-ت4

اهػػػػػػ ت تراهتمك ػػػػػػ أتكراتمػػػػػػ تصػػػػػػفته يػػػػػػتتهػػػػػػفتراهعمكهػػػػػػ اتكطػػػػػػم تراه ػػػػػػكغ اترريػػػػػػكمتاهمػػػػػػ ييـت
ترارلتر رعتتيايو ترل رعر ا اط

كمرػػػػػػتتيػػػػػػعا تراهػػػػػػرعمـترارعػػػػػػ كعلتكيػػػػػػكتيعهػػػػػػؿتبػػػػػػهفتهاهكصرػػػػػػختصميػػػػػػختنفتي ػػػػػػكفت ػػػػػػتتر ر ػػػػػػ ت
تفتع ؿ:راه ركي اترا  تم تهفتراهو مراترارع كعي تكرارلترظومت مك ي نته

نفتي ػػػػػػػػرعتـتيػػػػػػػػكر نتي ت ػػػػػػػػ نتتػػػػػػػػلتراعمػػػػػػػػ شتكطمػػػػػػػػ تراهعمكهػػػػػػػػ اتكرمػػػػػػػػتيـتراػػػػػػػػتصـتكراه ػػػػػػػػ صت تت-
تاآلعميفتكعمتتر ت  مط

تت اػػػػػتكمتراػػػػػ متيمػػػػتت ت   ػػػػػتتراهاهكصػػػػػ تا ػػػػؿتتػػػػػمتتهػػػػػفتنتػػػػمرتتراهاهكصػػػػػ تتػػػػػ تي ػػػػػعتتت- نفتيمرػػػػـ 
ت   متت ا  ـتكلتيم ط ترآلعميفطرياتترل 

تاهفتي  صتيـتهفتنتمرتتهاهكصرخطتنفتيصم ت يمي تراميكؿتصمتتر ا ت ت-
تنفتيمتطتتيفته ترعمهختم اي نتته ت تؽتنفترعمهخت  تم نطت-
تنفتيرت تتهفتنفت ؿتط ا تتلتهاهكصرختيموـتراه ت تكيكرتؽتصمتتر ا ت اطت-
تنفتيصا ترااهي تصمتتراهص م  ترع ي رنتامتكمترارع كعلتا ؿتنتمرتتراهاهكص طت-
ترآلعمكفترع ي رنت يهي تر  هؿتكرت تؿتراهعمت تر   تيهي طنفتي ره تتعع ي تاه تيمكاختت-
نفتلتي.يػػػػػمتمنيػػػػػختيلتتعػػػػػتترل رعػػػػػ عتي تصميػػػػػختنفتيعتػػػػػمتصػػػػػفتمنيػػػػػخت ػػػػػـتيعيػػػػػاتت يرهػػػػػ ـتياػػػػػتتت-

تكاو اتعظمترآلعميفتتيه تركيمكرتيايخت ـتيمممتر.ييمتمنيختنكتصتهختكتم نتامك تراما ط
ت   تكتكرـترارع كفطترامتنفتيعمتتر ت  متكايةتر صع صتمم ظ نتصمتت-

 دور المتعمم في التعمم التعاوني: 
تأي مػػػػػؼت ػػػػػؿترمهيػػػػػ تتػػػػػلتراهاهكصػػػػػ تتػػػػػتكمتهمػػػػػتتأتكرػػػػػك عتيػػػػػ  تر تكرمتاي هػػػػػؿتتعبػػػػػو تتعبػػػػػ نت

تتكهفتي  تر تكرمتع  مته تيمل:
رااهيػػػػػػػ تت   ػػػػػػػتتراهاهكصػػػػػػػ :تكتكم تصػػػػػػػم تراهوهػػػػػػػ تك يػػػػػػػ ت ترامػػػػػػػكرمتكرارت ػػػػػػػتتهػػػػػػػفتهصػػػػػػػ م  ت-ت1

رت ػػػػتتهاهكصػػػػ تصمػػػػتتراهصػػػػ م  تر يا تيػػػػ تكراكهػػػػععوـتهػػػػفتيبػػػػ ص تراك ػػػػاتكرصػػػػاي ت ػػػػؿتنتػػػػمرتترا
تطاتكم تهفتتوـت ؿتتمتتهفتنتمرتتراهاهكص 

تراهمعص:ترا متيعيتت متتر ا ت اترارلتركيماتيايو تهاهكص طت-ت2
تراهيم :ترا متييم تني تنعط ةترمتتتلتيا ت اتنتمرتتراهاهكص طت-ت3



متطتهػػػػػ تركيػػػػػمكرتتػػػػػ :تيػػػػػكترات مػػػػػ تصػػػػػفترارم يػػػػػيؿأتراهط اػػػػػ تنتػػػػػمرتتراهاهكصػػػػػ طتراهك ػػػػػت-ت4
تيايختته ت تؽتنفترعمهك ط

رات مػػػػػػ تصػػػػػػفتراهعمكهػػػػػػ ا:تياوػػػػػػ تراهػػػػػػكرتترارعميهيػػػػػػ ترا  هػػػػػػ تاهاهكصرػػػػػػختكي ػػػػػػكفتمرتطػػػػػػ تت-ت5
تتيفتهاهكصرختكراهاهكص اتر عملتكتيفتهاهكصرختكراهعمـط

ت تراهوه طراهصا :تيع  تي و ه اتر صب ةتتلتيعا ت-6
 مزايا التعمم التعاوني:  

تت اه ري ترار اي :ترارعمـترارع كعلتتيريؼ
تيصت ترام ا اتر    ي ترار اي تاتلترار هي :ت-ت1
ه  عي روـتكيلترام ا تا عا  طت- تم اروـتاممي ـتتهو ـتررمتلترم يميـتكرغ
رار هيػػػػػ تيمتػػػػػكفتراعصػػػػػ طترااهػػػػػ صلتكيمتػػػػػكفتراهعمهػػػػػيفتتأتتهعظػػػػػـكرلعرهػػػػػ ةمػػػػػ اروـتامهمتػػػػػ تت-

ترا يفتيريمكفتاوـتي  تراعتمراط
تم اروـتامرمتيمتكرليره ـتر يا تلطت-
تيصت ترارعمـترارع كعلترام ا اترا  عكي ترار اي تاتلترار هي :ت-ت2
ترام ا تامر.ييمتكرلعر ؼطت-
ترام ا تارمتيـتهعمكه اتاآلعميفتيرام ا تامعمض(طت-
ترام ا تياتتراع تر عم ؽطت-
ترام ا تار كيفتيتر  اتك ه لاته ترار هي تكرآلعميفطت-
ترت عترآلعميفطررام ا تياتتراعبكعتكتت-
ترام ا تياتته  صت ترآلعميفطت-
يػػػػػؤتمتياػػػػػتت يػػػػػ ت تتماػػػػػ تر رمػػػػػ ف:ت فت يػػػػػ ـتراهرعمهػػػػػيفتت ارعػػػػػ كفت عاػػػػػ  تراهوػػػػػ ـتي ػػػػػوـتت-ت3

تعوـطي و ه نت تيمرنتتلت ي ت تتما تيرم 
 يػػػػػ ت ت ػػػػػمص تر عاػػػػػ  :تتػػػػػ ا هفتراػػػػػ متيمرػػػػػ اتيايػػػػػختراهرعمهػػػػػكفتتػػػػػلتيعاػػػػػ  تراهوهػػػػػ تيمػػػػػؿتت-ت4

تتلتم ؿترك يعو ط
ي ػػػػػػػػػوـتتػػػػػػػػػلتر ر ػػػػػػػػػ  ترار هيػػػػػػػػػ تهوػػػػػػػػػ مراتراره صيػػػػػػػػػ ت  اميػػػػػػػػػ ت تكر ترم تكراركريػػػػػػػػػؿتهػػػػػػػػػ تت-ت5

ترآلعميفط
 ػػػػره عتم ػػػػفترلؿ:تراعهػػػػؿتتػػػػلتهاهكصػػػػ تكتعػػػػ ةترا مػػػػ تتيعمػػػػـترار هيػػػػ ت  يػػػػمرنتهػػػػفترامػػػػيـته ػػػػت-ت6

تكرارمت طططط



ياعػػػػػؿت يهػػػػػ ترارعػػػػػ كفتمر ػػػػػع تتػػػػػلتعمػػػػػكةترار هيػػػػػ تهعػػػػػ ترايػػػػػ.مأتتريػػػػػ متوـتتػػػػػلترا تػػػػػمتت-ت7
تكيمتهكفت ؿترع كفتهه فتاآلعميفط

تيعهلتراه ؤكاي تراممتي تكرااه صي تكرام تمي تامه  ةا طت-ت8
تيرمتلتيه  ع اترار هي تر صمتت تم تاي  صتكرت ه ةيـتر  ؿت تم طت-ت9

 ور التعمم التعاوني وحدوده: نواحي قص
يفتعاػػػػػ  ترارعمػػػػػيـترارعػػػػػ كعلتيعرهػػػػػتتصمػػػػػتتنصبػػػػػ ةترامميػػػػػؽتكاػػػػػيةتصمػػػػػتتهاػػػػػمتتراهصػػػػػ م  تت-ت1

كاهػػػػ  رتتأاػػػتت يميػػػ تراركيػػػػؿتياػػػتتر ا تػػػ اكا ػػػفتر يػػػػـتهػػػفت اػػػؾتيػػػػكترارعػػػمؼتيتػػػلتر ا تػػػ ات
يػػػػػػػلتيػػػػػػػميم تكتػػػػػػػتكفت اػػػػػػػؾتلتيه ػػػػػػػفتركظيػػػػػػػؼتراهعمتػػػػػػػ تنكتر ػػػػػػػرعترهو طتكاػػػػػػػ اؾتيعت.ػػػػػػػلتنفت

تعػػػػػػضترار هيػػػػػػ تتػػػػػػلت ػػػػػػؿتهاهكصػػػػػػ تهتم ػػػػػػيفتايػػػػػػتيفتا ػػػػػػلتي ػػػػػػ صتكرترار هيػػػػػػ تر  ػػػػػػؿتي ػػػػػػكفت
ت تم ط
يعرهػػػػتترارعمػػػػيـترارعػػػػ كعلتصمػػػػتتنصبػػػػ ةترامميػػػػؽتت ػػػػؿتتػػػػمتتتػػػػلتعتهػػػػ ترااهيػػػػ تكيعهػػػػؿتهػػػػفتت-ت2

ناموػػػػػػػـتكيػػػػػػػ رتيعػػػػػػػ اؼتهػػػػػػػ ترعػػػػػػػكتتصميػػػػػػػخترار هيػػػػػػػ تراػػػػػػػ يفتيعرهػػػػػػػتكفتصمػػػػػػػتتتماػػػػػػػ تص ايػػػػػػػ تهػػػػػػػفت
ترارع تةط

رارعػػػػػػ كعلتتعاػػػػػػ  تيعت.ػػػػػػلتنفتيعػػػػػػته تنصبػػػػػػ ةترامميػػػػػػؽتتػػػػػػلتا ػػػػػػلتررممػػػػػػؽتنيػػػػػػترؼترارعمػػػػػػيـتت-ت3
راهوهػػػػػػ ت فت هػػػػػػفترعػػػػػػته اترار هيػػػػػػ تت اهوهػػػػػػ تيػػػػػػمرتطترمرت طػػػػػػ نتص ايػػػػػػ نتتػػػػػػ ارعمـتكيهيػػػػػػؿترار هيػػػػػػ ت

صمػػػػتتراهعمػػػػـتنفتيمر ػػػػ تتختياػػػػ اػػػػ رتت عػػػػتأياػػػػتترػػػػمؾتراهوهػػػػ تي رتاػػػػـتي ػػػػفتراهػػػػتمةتم بػػػػمرنتهعوػػػػـ
تعلطرااه ص اتراي.يم تكيـتيعهمكفتن ع ةترارعمـترارع كت

تأتكيعػػػػ ؾتهػػػػفتيتػػػػ ؿت مػػػػي نتهػػػػف هيػػػػ تيعرتػػػػمكفتنفتيػػػػ رتراعهػػػػؿتيػػػػع هتيعػػػػ ؾتصػػػػتتتهػػػػفترارت-ت4
تبكفترامميؽتياتترامصؿطكت ار التيعمٌتترااوت
ترم تت  مػػػػػػ تهػػػػػػفت تػػػػػػؿتراهعمػػػػػػـت فترعمػػػػػػيـتت-ت5 يمرػػػػػػ اترارعمػػػػػػيـترارعػػػػػػ كعلتياػػػػػػتترعظػػػػػػيـتكبػػػػػػتطتكرغ

تهاهكص اتي.يم تنيع تت  يمتهفترعميـترايؼتت  همخط
تر.مؽترارعميـترارع كعلتك ر نتنطكؿتهفتراهمتتتاخط تتي ت-ت6
يم ػػػػػػ ةتراهرعمهػػػػػػيفتترمػػػػػػػكؽتنمػػػػػػتيـت ػػػػػػتتييػػػػػػػمتوـتصػػػػػػفتراهصػػػػػػ م  تتوػػػػػػػكتي مػػػػػػيوـتهصػػػػػػػم تت-ت7

تراتم تكراعهؿتكت ار التربعؼتترتعيروـتامرعمـتكرمؿتهص م روـط
ت

 




