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أي أن العملية التعليمية . وكما أسلفنا سابقاً فإن األساليب تعتمد على فكرة اختاذ القرارات

وهناك جمموعة من املعايري واألسس الـيت تـبىن   . تعتمد على القرارات اليت يتخذها املعلم واملتعلم

أننا لو شرحنا أو شخصنا : موسنتيقول . عليها العملية التعليمية، وهي اليت يؤخذ بشأا القرارات

أي عملية تعليمية، فإننا جند أا تتضمن جمموعة من األسس واملعايري اليت جتوب يف خاطر املعلـم  

  .واملتعلم قبل وأثناء وبعد العملية التعليمية

قبـل  (وسوف نستعرض هذه األسس واملعايري يف كل مرحلة من مراحل العملية التعليميـة  

  ).ثريوأثناء وبعد التأ

  :مرحلة ما قبل التأثري -١

سـتة  ) ١٦(وتتضمن هذه املرحلـة  . وهي مرحلة التحضري أو التخطيط أو اإلعداد للدرس

على كل معلم أن يقرر اختيار املتاح أو املناسب للخيارات اليت تظهر لكل . عشر أساساً أو معياراً

  -:أساس أو معيار ليتم خالهلا بناء الدرس وهي

  .يسية واألهداف الفرعيةأهداف الدرس الرئ - ١

 .األسلوب املناسب للتدريس - ٢

 .توقع أسلوب التعلم - ٣

 .ملن يتم التدريس - ٤

 .موضوع الدرس - ٥

 .مىت يتم التدريس - ٦

  .وقت البدء -أ

  .املدة والزمن -ب

  .النغمة والرمت وسرعة األداء -ت

  .الفواصل بني األجزاء -ث

  .وقت التوقف -ج

 .وقت النهاية -د



 .شكل وأسلوب وسائل االتصال - ٧

 .طريقة ومعاجلة األسئلة - ٨

 .تنظيم االستعدادات - ٩

 ).مكان التدريس(أين يتم التدريس   -١٠

 .احلالة اليت يكون عليها املتعلم  -١١

 .امللبس واملظهر العام للمتعلمني  -١٢

 .حدود ومدى القرارات لكل املعايري السابقة  -١٣

 .املناخ العام للعملية التعليمية  -١٤

 .إجراءات وأدوات التقييم  -١٥

  .ثل ترقيم احملطات، وطريقة ترتيب األدواتم. أشياء أخرى  -١٦

واإلجابـة أو  . كل هذه األسس تدور يف خلد وفكر كل معلم أثناء عملية التحضري لدرسه

فمثالً حني يفكـر املعلـم يف   . التفكري يف كل منها يعطينا جمموعة من اخليارات العديدة اليت تطرأ

ة كبرية من األهداف السلوكية والنفسية األهداف فمن املؤكد أا جتوب يف خاطره وفكره جمموع

  .وهكذا احلال لباقي املعايري واألسس. فأي منها خيتار يعترب قرار مت اختاذه من املعلم. والوجدانية

  :القرارات يف مرحلة التأثري أو مرحلة التنفيذ -٢

  :كيف سننفذ األعمال -

  ).١٣ -١(قرارات التخطيط من  -١

ارات اليت تتخذ عند وجود صعوبة يف تنفيذ أحد القـرارات  وهي القر: قرارات التعديل -٢

  .السابقة

  ..مثل البدء بالتمرين، حتديد حمطة البدء. قرارات أخرى -٣

  :القرارات اخلاصة ملرحلة ما بعد التأثري أو مرحلة التقييم -٣

تسىن له قبل تقدمي األداء وتقدمي التغذية الراجعة جيب على املعلم أن يتابع أداء الطالب حىت ي

اختيار التغذية الراجعة املالئمة واليت تتراوح بني استخدام تعبريات الوجه واسـتخدام الكلمـات   

  .التعزيزية



وتشكل تلك اموعات الثالث من القرارات البنية األساسية ألي أسلوب، والـيت علـى   

  :ضوئها مت تصنيف هذه السلسلة من األساليب لتشمل اموعتني التاليتني
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  ).األمري(أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي  - ١

 ).التدرييب(أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم  - ٢

 ).التباديل(أسلوب التطبيق بتوجيه األقران  - ٣

 .أسلوب التطبيق الذايت - ٤

 .أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات - ٥
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  :ب االكتشافأسالي -أ

  .أسلوب االكتشاف املوجه -١

  ).احلر(أسلوب االكتشاف املتعدد  -٢

  

  ):اإلبداع: (أساليب -ب

  ).حل املشكلة(أسلوب التفكري املتشعب  -١

  .أسلوب تصميم املتعلم للربنامج الفردي -٢

  .أسلوب املبادرة من املتعلم -٣

  .أسلوب التدريس الذايت -٤

  :اليب وتعدد األساليب يف هذه السلسلة أساليب التدريساألسلوب األول يف سلسلة األس

  ).األمري( -أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي - ١

 ).التدرييب( -أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم - ٢

 ).التباديل( -أسلوب التطبيق بتوجيه األقران - ٣

 .أسلوب التطبيق الذايت - ٤



 .أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات - ٥

 ).وجه، احلرامل(أسلوب االكتشاف  - ٦

 ).حل املشكلة( -أسلوب التفكري املتشعب - ٧

 .أسلوب تصميم املتعلم للربنامج الفردي - ٨

 .أسلوب املبادرة من املتعلم - ٩

  .أسلوب التدريس الذايت -١٠

وسنتطرق يف هذا الكتاب إىل األساليب السبعة األوىل فحسب بينما مل يتم شرح األساليب 

عتمادها على الطالب ذاته كما أنه ال ميكن جلميـع  الثالثة األخرية يف هذا الكتاب وذلك بسبب ا

طالب الفصل أن يصلوا إىل هذا املستوى يف نفس الوقت باإلضـافة إىل احتياجهـا إىل اخلـربة    

  .حىت ميكن أن يكون الطالب منتجاً يف بقية األساليب.. ٧إىل  ١والكفاءة يف أداء األساليب من 
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 ا	� ا
	��ب  ا����
�  ������ ا���ارات ا���

�  ا���������  ا����ی�  ا��

أسلوب التعلـيم بـالعرض     ١

  )األمري(التوضيحي 

  املعلم  املعلم  املعلم

أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم   ٢

  )التدرييب(

  املعلم  الطالب  املعلم

وب التطبيـق بتوجيـه   أسل  ٣

  )التباديل(األقران 

  الطالب املالحظ  الطالب املؤدي  املعلم

  الطالب  الطالب  املعلم  أسلوب التطبيق الذايت  ٤

أسلوب التطبيق الذايت متعدد   ٥

  املستويات

  الطالب  الطالب  املعلم

  الطالب - املعلم  الطالب - املعلم  املعلم  أسلوب االكتشاف املوجه  ٦

 املتشـعب  أسلوب التفكري  ٧

  )حل املشكلة(

  املعلم -الطالب  املعلم -الطالب  املعلم

أسلوب تصـميم املـتعلم     ٨

  للربنامج الفردي

  الطالب –املعلم   الطالب –املعلم   املعلم

  الطالب - املعلم  الطالب - املعلم  الطالب  أسلوب املبادرة من املتعلم  ٩

  الطالب  الطالب  الطالب  أسلوب التدريس الذايت  ١٠
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وتعتمد بنية هذا األسلوب علـى  . وهو أول أسلوب من أساليب موسكا موستون للتدريس

األوامر فحسب حيث يدفع املعلم طالبه إىل ما يراه مناسباً، فاملعلم يلعب الـدور األساسـي يف   

لطالب جيب أن تسبه إشارة األمر مـن املعلـم   التدريس، حيث أن أي حركة أو عمل يقوم به ا

ويتخذ املعلم يف هذا األسلوب مجيع القرارات الثالثة التخطيط والتنفيذ والتقومي باإلضافة إىل كافة 

القرارات اخلاصة مثل حتديد املكان، األوضاع والوقت، والبداية، والنهاية، والتوقيت، واإليقـاع،  

  .والراحة
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  متخذ القرار  القـرارات

  املعلم  قرارات التخطيط - 

  املعلم  قرارات التنفيـذ - 

  املعلم  قرارات التقومي - 
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  .االستجابة املباشرة ألمر املعلم - ١

 .ن يف املهارةالتقيد بالنموذج الذي يقدمه املعلم أو أحد الطالب املتميزي - ٢

 .أداء مجيع الطالب يف وقت واحد - ٣

 .تنمية روح اجلماعة ويستخدم الوقت بكفاية عالية - ٤

  .مراعاة عوامل األمن والسالمة - ٥
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ة، وهو األسلوب الثاين يف سلسلة أساليب موسكا موستون ويسميه البعض بأسلوب املمارس

يف قرارات التخطيط والتقومي وخيتلـف  ) األمري(ويتفق هذا األسلوب التعليم بالعرض التوضيحي 

عنه يف قرارات التنفيذ حيث تتحول جمموعة من صالحيات اختاذ القرار من املعلـم إىل الطالـب   

  :ويظهر هذا التحول يف النقاط التسع التالية وهي

  .دائي حيث خيتار الطالب املكان الذي يناسبهلكل مترين أو مهارة وضعها االبت: املكان - ١

كل مترين أو مهارة هلا وضعها االبتدائي، حيث خيتار كل طالب الوضع الـذي  : األوضاع - ٢

 .يشعر فيه بالراحة النفسية

 .إعطاء فرصة لكل طالب ليعمل مبفرده: نظام العمل - ٣

 .يماتالطالب هو الذي حيدد البداية حسب استجابته للتعل: وقت البداية للعمل - ٤

خيتلف كل طالب عن اآلخر يف سرعة أداء التمرين أو االنسـيابية يف أداء  : اإليقاع احلركي - ٥

 .املهارة

 .الطالب هو الذي حيدد االنتهاء من العمل حسب قدراته وإمكاناته: االنتهاء من العمل - ٦

 .بعض الطالب حيتاج إىل راحة أكثر من زميله اآلخر: الراحة - ٧

 .ظهره العام أثناء أداء التمرين أو املهارة عن زميلهخيتلف الطالب يف م: املظهر - ٨

ليس هناك وقت حمدد للطالب يف االستفسار حيث أن كل طالـب  : إلقاء األسئلة للتوضيح - ٩

 .يسأل املعلم يف الوقت الذي حيتاج إىل توضيح عن األداء أو العمل

يتعلق باألداء  وهذا األسلوب يوجد ظروف مالئمة للتعلم وحتقيق العديد من األهداف، فيما

ودور الطالب يف األسلوب، كما أن الطالب لديه مساحة من الوقت ملمارسـة األداء بعـد   

  .حتديد إعطاء إشارة البدء وحتديد السرعة واإليقاع
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  متخذ القرار  القـرارات

  املعلم  قرارات التخطيط - 

  البالط  قرارات التنفيـذ - 

  املعلم  قرارات التقومي - 
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ط��
	��و�وع)���:��دא���� �

 .أن يؤدي الطالب األعمال املطلوبة كما شرحت له - ١

 .أن يتعرف الطالب على أن األداء اجليد مرتبط بتكرار العمل - ٢

 .أن يربط الطالب بني العمل والوقت املالئم له - ٣

 .وصول إىل األداء املطلوب قدر اإلمكانحماولة ال - ٤

 .التعرف باخلربة أن األداء اجليد مرتبط باملعلومات عن األداء - ٥

يتعرف الطالب باخلربة على أن هذه املعلومات ميكن احلصول عليها من أشكال متعددة مـن   - ٦

 .التغذية الراجعة


ط��
دو��א�ط	��)���:��دא���� �

 ).اإلعداد(ليه عند تنفيذ قرارات التخطيط اختاذ القرارات التسعة اليت انتقلت إ - ١

 .يتعرف باخلربة بأن اختاذ القرار يالئم العمل - ٢

 .البدء يف أول العمل اإلفرادي لفترة معينة - ٣

وتعلـم حتويـل   ) التـدرييب (البدء يف خربة النشاط التعليمي بأسلوب التعليم بتوجيه املعلم  - ٤

 .القرارات عما كان عليه يف األسلوب األمري

 . خربة عالقة جديدة واليت تتضمن توقع التغذية الراجعة اخلاصة للفردالدخول يف - ٥

 .يتقبل أدائه يف العمل دون مقارنة دائمة مع اآلخرين - ٦



 .حيترم دور زمالئه اآلخرين وقرارام يف الفئات التسع - ٧

 .أن يتحمل املسؤولية يف اختاذ القرارات التسعة - ٨
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يف هذا األسلوب يتم تنظيم الفصل وتوزيع الطالب إىل جمموعات زوجية ويتم التبادل بـني  

املعلم والطالب حبيث يتخذ املعلم قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي باختاذ قرارات التنفيـذ  

صدار قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما يساعد الطالب علـى  كما يقوم الطالب املالحظ بإ

تصحيح أداءه الفين خاصة يف املرحلة األوىل من مراحل تعلم املهارة وأفضل ما مييز هذا األسلوب 

  .شيوع روح التعاون بني الطالب وهو مبثابة توفري معلم لكل طالب
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  متخذ القرار  قـراراتال

  املعلم  قرارات التخطيط - 

  الطالب  قرارات التنفيـذ - 

  الطالب املالحظ  قرارات التقومي - 
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ط��
	��و�وع)���:��دא���� �

 .ممارسة وتكرار العمل مع زميل مالحظ - ١

 .املالحظ إعطاء واستقبال تغذية راجعة مباشرة من الزميل - ٢

 .تعويد الطالب على املنافسة واالستنتاج وتوصيل النتائج للزميل - ٣

 .ممارسة املهارة دون قيام املعلم بتقدمي التغذية الراجعة أو معرفة مىت تصحيح األخطاء - ٤

 .فهم وختيل أجزاء املهارة وتسلسلها عند أداء العمل - ٥
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ط��
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تماعية اليت يتميز ا هذا األسلوب وإعطاء وتلقي التغذية الراجعة االنشغال يف العملية االج - ١
 .من الزميل املالحظ

االنشغال يف خطوات هذه العملية مبالحظة أداء الزميل أو مقارنة أدائه باملعايري احملددة يف  - ٢
 .البطاقة واستنتاج النتائج ونقلها للزميل

 .تبادل الذي يساهم يف جناح هذه العمليةتنمية مسة الصرب والتسامح والتعاون واالحترام امل - ٣

كيف يقدم التغذية الراجعة اليت تساهم يف تطـور وحتسـني أداء   (ممارسة التغذية الراجعة  - ٤
 .الزميل

 .يالحظ بنفسه جناح وإجناز أداء أحد زمالئه - ٥

 .تنمية التعاون بني الطالب داخل الفصل وخارجه - ٦
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ما مييز هذا األسلوب عن غريه من األساليب السابقة تركيزه على عملية التقومي اليت يقوم  إن

وبـذلك يكتسـب   ) احملـك (ا الطالب نفسه بدالً من املعلم عن طريق استخدامه لورقة العمل 

  .الطالب القدرة على تقومي أنفسهم واالعتماد على أنفسهم
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  تخذ القرارم  القـرارات

  املعلم  قرارات التخطيط - 

  الطالب  قرارات التنفيـذ - 

  الطالب   قرارات التقومي - 
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 .اعتماد الطالب على نفسه يف التغذية الراجعة - ١

 .استخدام الطالب لورقة املعيار ليحسن من أدائه - ٢

 .يتحلى الطالب باألمانة واملوضوعية عند تقييمه لنفسه - ٣

 .يعرف حدود إمكاناته ويتقبلها - ٤

 .يتعرف الطالب على أخطائه بذاته من خالل مقارنة ما يقوم به بورقة العمل - ٥

 .االستمرار يف العمل الفردي باختاذ القرارات عند التنفيذ والتغذية الراجعة - ٦



�b�ßb‚�b�ßb‚�b�ßb‚�b�ßb‚@Z@Z@Z@Zpbíìn�¾a@†‡Èn¾a@ïma‰Ûa@ÕîjĐnÛa@lìÜ�cpbíìn�¾a@†‡Èn¾a@ïma‰Ûa@ÕîjĐnÛa@lìÜ�cpbíìn�¾a@†‡Èn¾a@ïma‰Ûa@ÕîjĐnÛa@lìÜ�cpbíìn�¾a@†‡Èn¾a@ïma‰Ûa@ÕîjĐnÛa@lìÜ�c@ @@ @@ @@ @

�WWWWو	��א�����و	��א�����و	��א�����و	��א����� �� �� �� �

األساليب السابقة الذكر أن الطالب يؤدي املهارة مبسـتويات   إن ما مييز هذا األسلوب عن

خمتلفة وإن كل طالب يشارك يف العمل حسب قدراته وإمكاناته حيث يركز هذا األسلوب علـى  

  .مراعاة جوانب الفروق الفردية لدى الطالب

  :فمثالً يف الوثب العايل

ا االرتفاع، أما إذا زيد سم فإن أغلب الطالب يتجاوزون هذ١٠٠إذا كان ارتفاع العارضة 

ويف هذا األسـلوب جيـد   . سم فإن غالبية الطالب ال يتجاوزون هذا االرتفاع١٢٠االرتفاع إىل 

املعلم احلل املالئم حيث ميكن وضع ثالثة ارتفاعات خمتلفة خيتار الطالب ما يتناسب مع قدراتـه  

ه فإنـه ميكنـه التقـدم إىل    فإذا جنح يف املستوى الذي اختار. منها حىت يؤدي من خالهلا الوثب

املستوى الذي يليه أو الثبات على هذا املستوى وبذلك ميكن أن يؤدي الطالب املهارة أكثر وقت 

  .ممكن من الدرس

)&�����WWWWא��������א�������א�)א'$�א���د�א�*���&(���א��������א�������א�)א'$�א���د�א�*���&(���א��������א�������א�)א'$�א���د�א�*���&(���א��������א�������א�)א'$�א���د�א�*�� �� �� �� �

 .اشتراك مجيع الطالب يف أداء املهارة - ١

 .االهتمام بالفروق الفردية - ٢

 .داء املهارة حسب قدرمإتاحة الفرصة للطالب أل - ٣

 .إمكانية الرجوع إىل املستوى األقل صعوبة إذا مل ينجح الطالب يف املستوى الذي اختاره - ٤

 .منح الطالب الفرصة أن يدرك العالقة بني طموحه وحقيقة أدائه - ٥
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  متخذ القرار  القـرارات

  املعلم  قرارات التخطيط 

  لطالبا  قرارات التنفيـذ 

  الطالب   قرارات التقومي 



� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �


	�א���������
	�א������א������
	�א������א������
	�א������א�������א��� �� �� �� �



�א��&��/�.-�א��&,"+א��&��/�.-�א��&,"+א��&��/�.-�א��&,"+א��&��/�.-�א��&,"+ �� �� �� �
تعترب األساليب غري املباشرة أفضل من األساليب املباشرة يف التعلم وذلك ملـا تؤديـه مـن    

مة إىل تغريات إجيابية يف اجتاهات الطالب، واملعلم الذي يستخدم الطرق غري املباشرة يف حاجة دائ

سرعة البديهة والقدرة على متابعة النقاش دون أن يفقد املسار األساسي له أو يفقد الصـرب جتـاه   

تعقيدات املوضوع كما حيتاج إىل القدرة على مساعدة الطالب على جتميع النقاط املتنـاثرة مـع   

  .بعضها البعض بطريقة ختدم املوضوعات املطروحة للنقاش

شرة تعتمد على االكتشاف ومن خالله يسعى الطالب للبحـث  كما أن األساليب غري املبا

عن احللول بدالً من أن يأخذها عن طريق املعلم أو الكتاب املقرر كما أن القدرة على ثبات التعليم 

لدى الطالب والقدرة على استخدام ما مت تعلمه من املهارات يزداد يف هذا النوع من األسـاليب  

باألهداف التعليمية احملددة له واليت تشمل املعارف واخلربات الـيت   ويتأثر نوع األسلوب املستخدم

يساهم الطالب يف تعلمها ويتعامل مع حمتواها بطريقته اخلاصة وبالسرعة الـيت تسـاعده علـى    

االكتساب كما أنه خيتار ما يناسبه من أساليب لتقومي ذاته واختيار املصادر والوسائل املتوفرة لـه  

 املباشرة يف التدريس على استثارة املتعلم مما يدفعه للتفكري والبحث واملقارنة وتعتمد األساليب غري

واالستنباط والتجريب وميكن أن يكون املثري هو موقف أو مشكلة حتتاج إىل حل أو حاجة تنشئ 

السؤال يف ذهن املتعلم حيث ال يستطيع اإلجابة عليه مبجرد التذكر ولكن األمر يدفعه إىل البحث 

ل إىل إجابة، وتعترب أساليب التدريس غري املباشرة وسيلة لتنمية الـتفكري املـنظم لـدى    حىت يص

  .املتعلمني كما أن استخدامها يساعد على تنمية االبتكار فهي وسيلة مهمة لتنمية مفهوم الذات
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يسبب عملية االكتشاف اليت ميكن أن تكون مشكلة أو موقفاً حيتاج إىل وهو الذي : א��7>>>"�א��7>>>"�א��7>>>"�א��7>>>"� - ١
  .حل للعبارة اللفظية



ويعين الوقت املطلوب لينشغل يف البحث إلفراد األفكار أو احللول أو اإلجابـات  : א���>��8א���>��8א���>��8א���>��8 - ٢
 .املناسبة

ول وهي التفاعل بني املثري والعمليات الفكرية اليت تؤدي إىل ظهور إجابات وحل: א;�>�:&��9א;�>�:&��9א;�>�:&��9א;�>�:&��9 - ٣
 .جديدة

  :واألساليب الغري مباشرة تنقسم إىل

  :أساليب االكتشاف -١

  .أسلوب االكتشاف املوجه  -أ

  ).احلر(أسلوب االكتشاف املتعدد  -ب

  :أساليب اإلبداع -٢

  ).حل املشكالت(أسلوب التفكري املتشعب  -أ

  .أسلوب املبادرة من املتعلم -ب

  .أسلوب تصميم املتعلم للربنامج الفردي -ج

  .أسلوب التدريس الذايت -د
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، )احلـر (نوعني ومها االكتشاف املوجه واالكتشاف املتعدد ينقسم أسلوب االكتشاف إىل 

حترك الطالب بدون وجود ضوابط موجهة هلذه احلركة ) احلر(ومما يؤخذ على االكتشاف املتعدد 

ومثاالً على ذلك حترك الطالب بأي طريقة يرغبها على اخلط املستقيم املوجود على أرض امللعـب  

املطلوب من املهارة، لذلك سوف نركز على االكتشـاف  مما قد يتسبب يف عدم الوصول للهدف 

املوجه والذي يقدم فيه املعلم البدائل املتعددة من احلركات ويعطي الطالب فرصة جتريبها مجيعـاً  

  .حىت يتمكن من حتديد األفضل
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 .شغل الطالب يف عملية استكشافية معينة - ١

 . الطالب واملعلم من خالل عملية االكتشافتنمية العالقة اإلجيابية بني - ٢

 .تنمية عملية التفكري واالستقصاء واالكتشاف - ٣

 .تنمية الصرب لكل من الطالب واملعلم عن طريق املمارسة - ٤
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  متخذ القرار  القـرارات

  املعلم  قرارات التخطيط 

  الطالب -املعلم   قرارات التنفيـذ 

  الطالب -املعلم   وميقـرارات التق 
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يعد أسلوب حل املشكلة من األساليب الغري مباشرة يف التعليم حيث يطرح املعلم املشـكلة  

على الطالب يف شكل سؤال أو موقف حمري يتحدى قدرام العقلية وفيه حيـاول كـل   ) املهارة(

ل هلذه املشكلة، ويشبه هذا األسلوب أسلوب االكتشاف املوجه مـن ناحيـة   طالب أن جيد احل

التفكري واالستقصاء واالكتشاف ولكن الفرق بينهما هو أن املعلم يف االكتشاف املوجه يقدم عدة 

بدائل ويكون دور الطالب اكتشاف ما هو أفضل بني هذه البدائل، أما يف أسلوب حل املشـكلة  

طرق أخرى جديدة (أو طريقته يف تنفيذ هذه املهارة  ألدائهالبدائل املتشاة  فإن دور الطالب تقدمي

  :ويوضح املثال التايل مهارة احلجل) ألداء احلركة أو املهارة

  :من يستطيع احلجل بثالث طرق خمتلفة/ ١س

  .هناك الطالب يقدم بدائل خمتلفة للحجل حسب قدراته -
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 .تعويد الطالب على حل املشكالت  - ١

 .تدريب الطالب على التفكري واالستقصاء واالكتشاف  - ٢

 .تعويد الطالب على االعتماد على النفس  - ٣
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  متخذ القرار  القـرارات

  املعلم  قرارات التخطيط 

  املعلم –الطالب   قرارات التنفيـذ 

  املعلم -الطالب  لتقوميقـرارات ا 
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  .تشجيع الطالب على التجريب واالستقالل - ١

 .تنمية التفكري والقدرة على اإلبداع لدى الطالب - ٢



 .تشجيع الطالب على معرفة دقائق احلركة - ٣

 .املسامهة يف تقدمي خربات وأنشطة للطالب - ٤

  .استخدام انطباعاً عاماً للمعلم عن مستويات الطالب - ٥
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لقد شهدت مادة التربية البدنية يف سنواا األخرية تقدماً كبرياً وخاصة فيما يتعلـق بتعلـيم   
املهارات لتحقيق األهداف ونتيجة هلذا التطور ظهر ما يسمى بنموذج تصميم اخلربة وهو عبـارة  

ف للطالب واملعلم علـى  عن احملتوى التطبيقي للمهارة بأسلوب يهدف إىل تبسيط وتقريب األهدا
حد سواء مما يؤدي إىل وضوح األساليب يف إعداد دروس التربية البدنية ويبعد املعلم عن التبعيـة  
وفيما يلي نقدم منوذجاً لتصميم اخلربة طالب الصف األول والثانية والثالث يف املرحلة االبتدائيـة  

  .وكذلك املرحلة ما فوق األولية
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  .الوثب الصحيح -املشي الصحيح -:مثال: اسم اخلربة التعليمية -١
وهي املهارات اليت ينبغي على الطالب اكتساا قبل تعلم اخلربة لتحقيق : املتطلبات السابقة للخربة -٢

 .االستفادة منها مثل الوقوف

اليت من املتوقع أن حيققها الطالب بعـد  . والوجدانية وهي األهداف املعرفية واحلركية: األهداف -٣
 .تعلم اخلربة

 .مثال الصف األول االبتدائية. هو الصف الذي سوف يطبق عليه اخلربة: املدى الصفي -٤

 .هو طريق وضع الطالب يف امللعب وطريقة التوزيع واملساحة املناسبة: التنظيم -٥

مية املطلوبة يف اخلربة واليت تسـاعد الطالـب   وهي األدوات والوسائل التعلي: األدوات واألجهزة -٦
 .واملعلم على التنفيذ اجليد

وهي األساليب اليت ميكن استخدامها يف تنفيذ اخلربة وذلك باستعمال أسلوب أو : أساليب التعليم -٧
 .أكثر يف التدريس مثال االكتشاف املوجه أو حل املشكالت

 .وهي العناصر املرتبطة باألهداف احلركية: لماألجزاء التعليمية املطلوب مالحظتها من قبل املع -٨

وهو اجلزء الرئيسي يف اخلربة حيث يقوم املعلم بكتابة كـل مـا   : إجراءات تنفيذ اخلربة التعليمية -٩
حيدث بني الطالب واملعلم يف هذا اجلزء من شرح املهارة والتشجيع والتغذية الراجعة مسـتخدماً  

 .أساليب التعلم الفعالة

وهو تغيري أنشطة اخلربة دف زيادة أو خفض مستوى صعوبة اخلـربة لالرتقـاء   : التقدم باخلربة - ١٠
 .باملهارة وفقاً لقدرات كل طالب ومدى تقدمه أثناء الدرس



وهي تلك الفرصة واللحظات اليت يكون فيها الطالـب مهيئـاً   : االستفادة من املواقف التعليمية - ١١
 .للتعليم سواء أثناء الدرس أو بعد الدرس

ونقصد ا املسابقات واأللعاب اليت ينفذها أو يشرف عليها املعلم : ضافية تعزز تعلم اخلربةأنشطة إ - ١٢
 .خارج وقت الدرس وقد تكون األلعاب فردية أو مجاعية أو عدد من األنشطة

هي عبارة عن استمارة تتضمن العناصر املهمة يف املهارة واملعلومـات اخلاصـة يف   : تقومي اخلربة - ١٣
مالحظة سلوك الطالب يف اجلانب الوجداين حيث يتم متابعة ذلك يف أوقـات  اجلانب املعريف و

) ×(أمام النقطة اليت أجنزها وعالمـة  ) �(خمتلفة من الدرس أو بعد الدرس، وذلك بوضع عالمة 
 . أمام النقطة اليت مل ينجح يف إجنازها مث وضع التقدير النهائي يف خانة التقرير

  ).١(حقق اهلدف  - 
 ).٢(ق اهلدف يتجه حنو حتقي - 

 ).٣(حيتاج وقت لتحقيق اهلدف  - 

 ).٤(مل حيقق اهلدف  - 

وهي إحدى طرق التواصل بني املدرسة والبيت، حيث يرسـل إىل ويل أمـر   : الواجبات املرتلية - ١٤
الطالب بطاقة توضح فيه ما مت تعلمه يف املدرسة ويتم تعزيز ذلك من خالل وضع أسئلة جييـب  

  .ذلك على ابنهعليها ويل أمر الطالب بعد مالحظة 


