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الوحدة األولى 
التعّلم باللعب 

مشروع تأهيل وتدريب المعلمين )4-1(
مجمع اللغة العربية

الوحدة االولى: اللغة العربية )التعلم باللعب(

توظيف اللعب في تدريس أقسام الكالم

الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

األول/ الجلسة األولىاألسبوع/ الجلسة

مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة بالمحتوى وطرائق تدريسه
التمييز بين االسم والفعل باستراتيجية اللعب

 التمييز بين الجملة اإلسمية والجملة الفعلية باستراتيجية اللعب
الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات الخاصة بالمعلم والواردة في 

)PTPDI ملحق التطور المهني
ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية: 

1.2.3.4.5.6.7.9.11.12.14.15.16

مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر اللغة العربية من )1-4(
الوصل بين الجملتين المتماثلتين والجملتين المختلفتين ) لغتنا الجميلة الصف األول ،جـ1، ص 

39،إعادة ترتيب الكلمات لتكوين جمل) الصف الثالث ،جـ1، ص56(

األخطاء المفاهيمية المتوقعة من المتعلمين
تعبير المتعلمين بمفردات عامية )إزدواجية اللغة(، استخدام مفردات لغة أجنبية أثناء التحدث 

بالعربية )ثنائية اللغة( )أبوراس، 2013(.

القدرة على التعبير بلغة سليمةالكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة األولى: اللغة العربية )التعلم باللعب(
األنشطة والفعاليات

مخرجات الوحدة التدريبية: يتوقع بعد االنتهاء من  وحدة التعلم باللعب أن يكون المشاركون قادرين على: 

التمييز بين االسم والفعل باستراتيجية اللعب.     	 

التمييز بين الجملة اإلسمية والجملة الفعلية.	 

اختيار األلعاب التربوية المناسبة، واستخدامها في الموقف المناسب. 	 

المهمات 
التقويمية 

المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن الفعاليات التدريبية  مخرجات الجلسة
 اليوم 

والجلسة
أن يصمم المتدرب 

لعبة تربوية في 
مجال اللغة العربية 

تخدم دروس 
المقررات وعرض 

طريقة تنفيذها

فيديو
الكتب المقررة 

LCD
بطاقات

ألوان

استخراج الجمل من من . 1
دروس القراءة ومن قصة 

خارجية
استخراج الجمل الواردة . 2

في درس )غرائب الحيوان( 
وتقسيمها الى جمل اسمية 

وفعلية

التعلم باللعب 30 دقيقة فعالية 1 :
كسر الجليد )تعارف(

فعالية 2:
أقسام الكالم

فعالية 3: كلمات مبعثرة

التمييز بين االسم 	 
والفعل باستراتيجية 

اللعب
التمييز بين الجملة 	 

اإلسمية والجملة 
الفعلية باستراتيجية 

اللعب ى: 
ول

األ
ل/ 

ألو
ا

من أنا؟
العب واستمتع

فيديو
الكتب المقررة

بطاقات
LCD
ألوان

استخراج الجمل من . 1
قصةخارجية

استخراج الجمل الواردة . 2
في درس )غرائب الحيوان( 

وتقسيمها الى جمل اسمية 
وفعلية

التعلم باللعب 30 دقيقة فعالية1: من أنا؟
فعالية 2: الكلمة الضائعة
فعالية 3: إلعب واستمتع

التمييز بين أنواع 	 
األفعال باستراتيجية 

اللعب
اختيار األلعاب التربوية 	 

المناسبة واستخدامها 
في الموقت المناسب

ية
ثان

/ال
ول

األ
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اليوم  األول الجلسة 1 

الجلسة األولى: التعلم باللعب.................... زمن الجلسة: )90( دقيقة

أهداف الجلسة:
* التمييز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية.

* تحويل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية.
مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:

 التمييز بين االسم والفعل باستراتيجية اللعب	 
التمييز بين الجملة اإلسمية والجملة الفعلية باستراتيجية اللعب.	 

االحتياجات: فيديو ، الكتاب المقرر، LCD،بطاقات ،ألوان

الفعاليات

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
كسر الجليد )تعارف(

الترحيب بالحضور/  وتعريف المدرب بنفسه بشكل جاذب.
 تقسيم المتدربين إلى قسمين متساويين بحيث يقف المتدربون في صفين متقابلين.	 
 يطلُب المدرب من المتدربين أّن يعّرف كل متدرب باآلخر الذي يقابله.	 
 سؤال المتدربين حول اتجاهاتهم نحو اللغة العربية.	 
 تقديم تلخيص موجز حول موضوعات التدريب.	 

30 دقيقة

فعالية رقم )2(:
أقسام الكالم

 تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات.	 
 توزيع بطاقات ملونة على المتدربين.	 
 يطلب من المجموعة األولى كتابة حروف، والمجموعة الثانية أسماء، والثالثة أفعال	 
 كل مجموعة تقوم بتفريغ أقسام الكالم بشكل مشجر وتلونها.	 
 إلصاق البطاقات على المشجر كل حسب مكانه.	 
 عرض عمل المجموعات.	 
 الغناء الجماعي مع اإليقاع ألقسام الكالم.	 

30 دقيقة
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فعالية رقم )3(:
كلمات مبعثرة

 تقسيم المتدربين إلى مجموعتين.	 
 توزيع بطاقات )مقصودة( على كل مجموعة مكتوب عليها كلمات مبعثرة	 
 لطلب من المجموعات ترتيبها في جمل مفيدة.	 
 تسمية المجموعتين: مجموعة الجملة اإلسمية ومجموعة الجملة الفعلية.	 
 تتبادل المجموعتان البطاقات.	 
 عمل مسابقة لمن يكتب جماًل أكثر في وقت أقل.	 
 تبادل البطاقات بين المجموعات لتقييم الجمل المكتوبة. 	 
 يطلب المدرب من مجموعة الجملة االسمية تحويلها إلى جمل فعلية. 	 
 يطلب المدرب من مجموعة الجملة الفعلية تحويلها إلى جمل اسمية.	 
 يعرض المتدربون نموذجًا لكل نوع على اللوح القالب.	 
 يناقش المتدربون التغييرات التي طرأت على الجمل أثناء التحويل.	 
 تصميم لعبة )اإلخفاء( لبعض الكلمات.	 
 محاولة ملء الفراغ المخفي لتصبح الجملة إسمية.	 
 محاولة ملء الفراغ المخفي لتصبح الجملة فعلية.	 
 من ينهي أواًل يعد الفائز في اللعبة.	 

30  دقيقة
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الجلسة الثانية: ....... تطبيقات على التعلم باللعب           زمن الجلسة )90( دقيقة

أهداف الجلسة:
* تمييز أنواع األفعال في الجملة الفعلية.

ممارسة ألعاب تربوية.	 
مخرجات ونتاجات الجلسة: متدربون قادرون على:

التمييز بين أنواع األفعال باستراتيجية اللعب.	 
اختيار األلعاب التربوية المناسبة واستخدامها في الموقف المناسب.	 

االحتياجات:  فيديو، الكتب المقرر، LCD،بطاقات ،ألوان

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها
فعالية رقم )1(:

من أنا؟
مسابقة ألغاز الكتشاف نوع الفعل مثل:	 
أنا حدث حصل في الماضي .... من أنا؟	 
أنا حدث مستمر في الحصول في الزمن الحاضر والمستقبل ... من أنا؟	 
أنا حدث يأمر اآلخرين بفعلي في الزمن الحاضر والمستقبل ... من أنا؟	 
 أنا فعل أبدأ بحروف كلمة )نأتي( ... من أنا؟	 
أنا فعل مبني على الفتح ... من أنا؟	 
أنا فعل معرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة... من أنا؟	 
توزع البطاقات المكتوب عليها األلغاز على المشاركين. 	 
توزع بطاقات مكتوب عليها اإلجابات )ماض، مضارع، أمر(.	 
يقرأ المشارك اللغز الذي في بطاقته. 	 
يرفع المشارك بطاقة اإلجابة. 	 

30 دقيقة

فعالية رقم )2(:
البحث عن الكلمة الضائعة

تنفذ من خالل لوحة بها مجموعة من الحروف بعد تقسيم المتدربين إلى خمس مجموعات.	 
) ر، س، و ، م( ، ) ك، ل ، ع، ب (، )ت ، و ، ج ، د (، )ب ، ك ، م ، ك( ، ) ي، ص، و ، م (	 
تختار كل مجموعة واحدة من مجموعات الحروف.	 
تشكل كل مجموعة من الحروف التي تم اختيارها أكبر عدد من الكلمات ذات معنى. 	 
المجموعة التي تشكل أكبر عدد من الكلمات هي المجموعة الفائزة في اللعبة.	 

30 دقيقة
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فعالية رقم)3(:
العب واستمتع

يقوم المدرب بعرض لعبة )إطفاء الحريق( على الشاشة وتوضيح قواعد اللعبة.	 
 	http://youtu.be/DxQ68BhO3m0 الرابط
يلعب عدد من المتدربين أمام المجموعة ويتم تعزيز الفائزين.	 
يثير المدرب نقاشًا حول أهمية اللعب في التعليم.	 
يطلب المدرب من المتدربين التفكير بألعاب مماثلة يمكن توظيفها.	 
كتابة جمل إضافية يمكن استخدامها في اللعبة نفسها	 
ُيقّدم المتدربون أمثلة مشابهة من خبراتهم حول ألعاب تربوية مناسية للموضوع.	 

30 دقيقة

المادة المرجعية 

أكــدت البحــوث التربويــة أن األطفــال كثيــرًا مــا يخبروننــا بمــا يفكــرون فيــه ومــا يشــعرون بــه مــن خــالل العابهــم التمثيليــة الحــّرة واســتعمالهم للدمــى والمكعبــات 
واأللــوان والصلصــال وغيرهــا ، وُيعتبــر اللعــب وســيطًا تربويــا يعمــل بدرجــة كبيــرة علــى تشــكيل شــخصية الطفــل بأبعادهــا المختلفــة ؛ وهكــذا فــإّن األلعــاب التعليميــة 
متــى أحســن تخطيطهــا وتنظيمهــا واإلشــراف عليهــا تــؤدي دورًا فعــااًل فــي تنظيــم التعلــم ، وقــد أثبتــت الدراســات التربويــة القيمــة الكبيــرة للعــب فــي اكتســاب 

المعرفــة ومهــارات التوصــل إليهــا.

تعريف أسلوب التعلم باللعب: 

ُيعــّرف اللعــب بأّنــه: نشــاط موجــه يقــوم بــه األطفــال؛ لتنميــة ســلوكهم وقدراتهــم العقليــة والجســمية والوجدانيــة، ويحقــق فــي نفــس الوقــت المتعــة والتســلية؛ 
وأســلوب التعلــم باللعــب يعمــل علــى اســتغالل أنشــطة اللعــب فــي اكتســاب المعرفــة وتقريــب مبــادئ العلــم لألطفــال وتوســيع آفاقهــم المعرفيــة.

أهمية اللعب في التعلم:

إن اللعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة؛ لغرض التعلم وإنماء الشخصية والسلوك.	 

ُيمثل اللعب وسيلًة تعليمية تقرب المفاهيم، وتساعد في إدراك معاني األشياء.	 

يعتبر أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وتعليم األطفال وفقًا إلمكاناتهم وقدراتهم.	 

يعتبر اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض المشكالت واالضطرابات التي يعاني منها بعض األطفال. 	 

يشكل اللعب أداة تعبير وتواصل بين األطفال. 	 

تعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسين الموهبة اإلبداعية لدى األطفال.	 
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فوائد أسلوب التعلم باللعب 

يجني الطفل عدة فوائد منها:

تأكيد ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فرديًا وفي نطاق الجماعة. 	 

تعّلم التعاون واحترام حقوق اآلخرين. 	 

تعّلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها. 	 

تعزيز انتمائه للجماعة.	 

نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل.	 

الثقة بالنفس واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها .	 

أنواع  األلعاب التربوية:

الدمى : مثل أدوات الصيد ، السيارات والقطارات ، العرايس ، أشكال الحيوانات ، اآلالت ، أدوات الزينة .... الخ. 	 

األلعاب الحركية: مثل ألعاب الرمي والقذف، التركيب، السباق، القفز، المصارعة، التوازن والتأرجح، الجري، ألعاب الكرة. 	 

ألعاب الذكاء: مثل الفوازير، حل المشكالت ، الكلمات المتقاطعة ... الخ.	 

األلعاب التمثيلية : مثل التمثيل المسرحي ، لعب األدوار. 	 

ألعاب الغناء والرقص: الغناء التمثيلي، تقليد األغاني، األناشيد، الرقص الشعبي ... الخ .	 

ألعاب الحظ: الدومينو، الثعابين والساللم، ألعاب التخمين.	 

القصص واأللعاب الثقافية: المسابقات الشعرية، بطاقات التعبير.	 

دور المعلم في طريقة التعلم باللعب:

إجراء دراسة لأللعاب والدمى المتوفرة في بيئة التلميذ.	 

 التخطيط السليم الستغالل هذه األلعاب، والنشاطات لخدمة أهداف تربوية تتناسب وقدرات واحتياجات الطفل. 	 

توضيح قواعد اللعبة للتالميذ. 	 

ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل تلميذ.	 
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تقديم المساعدة والتدخل في الوقت المناسب.	 

تقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق األهداف التي رسمها.	 

شروط اللعبة:

 اختيار ألعاب لها أهداف تربوية محددة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة .	 

 أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغير معقدة .	 

أن تكون اللعبة مناسبة لخبرات وقدرات وميول التالميذ .	 

 أن يكون دور التلميذ واضحا ومحددا في اللعبة .	 

أن تكون اللعبة من بيئة التلميذ .	 

أن يشعر التلميذ بالحرية واالستقاللية اثناء ممارسة اللعب .	 

نماذج من األلعاب التربوية :

لعبة األعداد بالمكعبات على هيئة أحجار النرد ، يلقيها التلميذ ويحاول التعرف على العدد الذي يظهر ويمكن استغاللها أيضًا في الجمع والطرح .	 

لعبــة قطــع الدومينــو ، ويمكــن اســتغاللها فــي مكونــات األعــداد ، بتقســيم التالميــذ إلــى مجموعــات ثــم تعطــى كل مجموعــة قطعــًا مــن الدومينــو ويطلــب مــن 	 
كل مجموعــة اختيــار مكونــات العــدد وتفــوز المجموعــة األســرع.

لعبــة صيــد األســماك: عــن طريــق إعــداد مجســم لحــوض بــه أســماك تصنــع مــن الــورق المقــوى ويوضــع بهــا مشــبك مــن حديــد ويكتــب عليهــا بعــض األرقــام أو 	 
الحــروف وتســتخدم فــي التعــرف علــى األعــداد أو الحــروف الهجائيــة بــأن يقــوم التالميــذ بصيدهــا بواســطة ســنارة مغناطيســية. 

إعداد اللعبة التعليمية:

ينبغي أن تتوافر في اللعبة التعليمية مجموعة من العناصر الالزمة إلعدادها وتنفيذها وتقويمها حتى تحدد الغرض الذي وجدت من أجله.
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أواًل: عملية اإلعداد: 

يتم إعداد اللعبة بوضع مجموعة من األهداف , ولها عدة خطوات هي: 

اختبار موضوع اللعبة ويتضمن تحديد المجال ) عقلي، وجداني، مهارى(، وتحديد األهداف السلوكية للعبة.. 1

جمع البيانات عن خصائص اللعبة وترتيبها.. 2

تصميم نموذج اللعبة، وعلى مصمم اللعبة هنا مراعاة اآلتي:. 3

 تحديد خصائص األطفال مثل العمر الزمني والعقلي والجسمي.	 

 تحديد أدوار األطفال في اللعب.	 

 تحديد قوانين اللعبة وتعليماتها.	 

ثانيًا: عملية التنفيذ:

والتنفيذ يعنى تطبيق اللعبة على األطفال، من خالل الخطوات اآلتية:

مراجعة مكونات اللعبة.	 

مراجعة خطوات اللعبة.	 

توجيه اإلرشادات.	 

القيام باللعب، )العنانى, 2002: 136(.    	 

ثالثًا: تقويم اللعبة:

والمقصود بالتقويم تحديد نواحي القوة والضعف في اللعبة التعليمية وإصدار حكم عليها من حيث:

 مكونات اللعبة.	 

 خطوات اللعبة.	 

 أهداف اللعبة.	 

 تقديم التغذية الراجع .	 

 إعداد تصميم اللعبة بشكل أفضل بناء على عملية التقويم.	 
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رابعًا: اتخاذ القرار: 

بعد التحقق من صالحية اللعبة أو بعد تصميمها من جديد بالشكل المالئم يتم اتخاذ قرار بشأن اللعبة من خالل عدة محكمات هي: 

تكلفة اللعبة.. 1

الزمن المستغرق للعبة.. 2

مدى مساهمتها في تنمية الطفل.. 3

سهولة استخدامها وتطبيقها، )العنانى، 2002: 137(.. 4

األلعــاب التعليميــة المســتخدمة فــي المدرســة فــي المرحلــة األساســية الدنيــا؛ مــن المفيــد توظيــف اللعــب فــي تعليــم أطفــال المرحلــة األساســية الدنيــا كمــا 
أوضحــت البحــوث التــي أجراهــا الباحثــون حــول أهميــة اللعــب فــي التعليــم ومنها«بحــث جانــح« الــذي أوضــح أن اللعــب يدفــع المتعلــم إلــي االســتزادة مــن التعلــم كمــا 

يحــث المتأخريــن علــى اللحــاق بزمالئهــم المتقدميــن , كمــا أكــد البحــث علــى دور الدرامــا كطريقــة حديثــة فــي التعلــم وأثرهــا علــى تحصيــل التالميــذ.

لــذا ســوف نتعــرض للعديــد مــن األلعــاب التعليميــة التــي تســتخدم فــي تعليــم بعــض الموضوعــات الدراســية التــي يســتطيع المعلــم أن يختــار منهــا مــا يشــاء بنــاءًا 
علــى خبرتــه. 

األلعاب التعليمية التي تستخدم في تدريس اللغة العربية:

وتهــدف هــذه األلعــاب إلــي اكتســاب التالميــذ القــدرة علــى االســتماع والتحــدث والتواصــل عــن طريــق التعبيــر بالصــوت والــكالم والحركــة، ويقتصــر تدريــب األطفــال 
فــي الصفيــن األول والثانــي األساســيين علــى العــاب التعبيــر الشــفوي، ويبــدأ تدريــب األطفــال فــي الصــف الثالــث األساســي علــى التعبيــر الكتابــي باإلضافــة إلــى 

التعبيــر الشــفوي.

أ ( العاب لغوية:

 لعبة التحدث ببساطة:	 

يحــدد المعلــم مكانــًا للمتكلــم بحيــث يــراه كل الحاضريــن ثــم يختــار األطفــال المشــاركون موضوعــًا للتحــدث عــن الحــوادث مثــاًل, ويأتــي كل طفــل مــن الحاضريــن ويجلــس 
فــي مــكان: التحــدث ببســاطة: ويحكــي قصــة عــن الحــوادث ومــن الممكــن أيضــا أن يعطــي المعلــم كل طفــل ورقــة كتــب عليهــا جملــة ناقصــة فيكملهــا مــن عنــده 

معبــرًا عــن نفســه بخصــوص الموضــوع ذاتــه »الحــوادث« مثــال لــو كنــت مذيعــًا فــي االذاعــة أو التلفزيــون لكنــت ............................... .



15

 األقنعة:	 

يمكــن اســتخدام األقنعــة فــي التمثيــل الصامــت وينبغــي علــى التلميــذ أن يمثــل ويحــرك جســمه بمــا يناســب القنــاع الــذي يرتديــه , ويجــب علــى الطالــب التــدرب 
علــى التعبيــر بواســطة القنــاع أمــام الجمهــور ويفضــل اســتخدام الموســيقى ألنهــا تضفــي روح المــرح والحيويــة علــى عــرض األقنعــة شــرط أن تعبــر الموســيقى عــن 

موضــوع العــرض )العنانــى، 2002: 238(. 

ب(  العاب تعليم الطفل القراءة والكتابة:

العاب البطاقات:	 

تســتخدم لتدريــب األطفــال علــى القــراءة والكتابــة حتــى لــو كانــوا يعرفــون كيــف يكتبــون جمــاًل مثــل« لعبــة مــن أنــا« وهــي تصلــح لطــالب المرحلــة األساســية الدنيــا 
وتهــف إلــي تمكيــن الطفــل مــن تمييــز حــرف الميــم منفصــال ومتصــاًل والتمكــن مــن كتابتــه بشــكل صحيــح باإلضافــة إلــى نطقــه وكتابتــه فــي الفــراغ المخصــص لــه.

لعبة التصنيف:	 

وهي تهدف إلي تمكين الطفل من تصنيف الكلمات التي تشترك في حروف »ح« مثاًل والتي تشترك في حرف »خ« لكي يكون قادرًا على التمييز بينهما.

بطاقات األسئلة الكثيرة:	 

وهــي عبــارة علــى حكايــات وموضوعــات مالئمــة للصغــار ويــدون تحــت كل قصــة مجموعــة مــن األســئلة يجيــب عنهــا الطــالب فــي دفاترهــم بعــد قراءتهــا قــراءة 
ــى، 2002 :239(   ــة مــع رصــد رقــم البطاقــة، )العنان صامت
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الوحدة الثانية:  التعّلم بالغناء

 توظيف الغناء في تدريس النون الساكنة والتنوين 
الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

الثاني/ الجلسة األولىاألسبوع/ الجلسة

مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة بالمحتوى وطرائق 
تدريسه

تدريس التنوين وأنواعه.	 
تمييز النون الساكنة من التنوين.	 
استخدام االنترنت والتكنولوجيا.	 
توظيف الغناء في الوقت المناسب للمواضيع المناسبة.	 
إقران الغناء بالدراما.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات الخاصة بالمعلم 
)PTPDI والواردة في ملحق التطور المهني

ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.14.15.16

مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر اللغة العربية من 
)1-4(

نذكر نوع التنوين الموجود على الكلمات اآلتية )الصف الثالث، جـ2 ص90(.
نكمل الفراغ كما في المثال )الصف الثالث، جـ1 ص39، 48(.

عدم التمييز بين المنطوق )النون(، والمكتوب )التنوين(.األخطاء المفاهيمية المتوقعة من المتعلمين

المواءمة بين المنطوق والمكتوب.الكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة الثانية: اللغة العربية )استخدام الغناء في التعليم(
األنشطة والفعاليات

مخرجات الوحدة التدريبية: يتوقع بعد االنتهاء من الوحدة أن يكون المشاركون قادرين على:

تدريس التنوين وأنواعه.	 

تمييز النون الساكنة من التنوين.	 

استخدام االنترنت والتكنولوجيا. 	 

توظيف الغناء في الوقت المناسب للمواضيع المناسبة.	 

إقران الغناء بالدراما.	 

المهمات التقويمية المصادر أساليب التقويم منهجية 
التدريب

الزمن النشاط مخرجات الجلسة اليوم 
والجلسة

صور حصة صفية 
مستخدمًا الغناء 

لموضوع معين أو 
أنشودة واعرضه 

للمناقشة في 
حلقة التعلم وتلقي 

االقتراحات من الزمالء 
لتطوير العمل

الكتاب المقرر
)الصف الثالث (

االنترنت لتحضير 
فيديو مالئم

إعداد قائمة بالطرق 
التي يمكن أن 

تستخدم لتوظيف 
الغناء بطريقة فّعالة 

ومناقشة القائمة 
في حلقة التعلم.

استخدام الغناء 
في التعليم

اقران الغناء 
بالدراما

30 الفعالية )1(:
التنوين وأنواعه.

الفعالية )2(:
النون السكنة.

الفعالية )3(:
التكامل مع المواضيع 

االخرى باستخدام الغناء.

توظيف الغناء في 	 
تدريس  التنوين وأنواعه.

توظيف الغناء في 	 
تمييز بين النون الساكنة 

والتنوين.

ى
ول

األ
ي/ 

ثان
ال
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المهمات التقويمية المصادر أساليب التقويم منهجية 
التدريب

الزمن النشاط مخرجات الجلسة اليوم 
والجلسة

صور حصة صفية 
مستخدمًا الغناء  

في موضوع  التعلم 
الصفي القادم 

لعرضه للمناقشة في  
حلقة التعلم وتلقي 

االقتراحات من الزمالء 
لتطوير العمل

* الكتاب المقرر  
)الصف الثالث(

االنترنت لتحضير 
فيديو مالئم

اعداد قائمة بالطرق 
التي يمكن أن 

تستخحدم لتوظيف 
الغناء بطريقة فعالة 

ومناقشة القائمة 
في حلقة التعليم.

استخدام الغناء 
في التعليم

اقران الغناء 
بالدراما

30 فعالية )1(:
التنوين وأنواعه

الفعالية )2(: النون 
السكانة

الفعالية )3(:
التكامل مع المواضيع 

األخرى باستخدام الغناء

توظيف الغناء في 	 
تدريس التنوين وأنواعه

توظيف الغناء في 	 
تمييز النون الساكنة من 

التنوين
إقران الغناء بالدراما.	 

ية
ثان

 ال
ي/

ثان
ال
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اليوم الثاني:...الجلسة االولى

الجلسة األولى: استخدام الغناء في التعليم                                      زمن الجلسة: )90( دقيقة

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
)التنوين وأنواعه(

 	  https://m.youtue.com/watch?v=RNm :عرض فيديو لتنوين الضم والفتح والكسربطريقة الغناء ، من الرابط التالي
يطلب من المتدربين مناقشة الفيديوهات المعروضة.	 
وضع استراتيجيات مقترحة لتدريس التنوين للصف الثالث.	 
عرض شريحة توضح مفهوم التنوين )هو نون زائدة تلحق بالحروف لفظا في آخر الكلمة(.	 
بطريقة العمل التعاوني تقوم كل مجموعة بتصميم وسيلة تعليمية. مناسبة توظف لتدريس كل نوع.  	 
 مناقشة الوسائل المنتجة.	 

30 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)النون الساكنة(

عرض شريحة تعريف النون الساكنة )هي نون أصلية تكتب وتلفظ في آخر الكلمة(.	 
تلحين شكوى النون الساكنة وترديدها جماعيا مع المتدربين.	 
عرض شريحة )النون الساكنة تشكو حالها(.	 
“أنا نون ساكنة 	 
أقف دومًا حائرة	 
هويتي هائمة	 
مع التنوين ضائعة	 
يا سادة يا كرام...إجعلوني زاهية	 
وفي الكالم بارزة”	 
يطرح  المدرب سؤااًل: كيف تحلون للنون الساكنة مشكلتها؟	 
تقترح كل مجموعة استراتيجية لتدريس النون الساكنة.	 
يعرض المتدربون مقترحاتهم.	 
يسجل المدرب على اللوح القالب هذه االقتراحات.	 
التركيز على اقتراح استخدام الغناء.	 
يناقش مع المتدربين ايجابيات استخدام الغناء.	 
يناقش مع المتدربين سلبيات الغناء.	 
يناقش مع المتدربين المواضيع التي نستخدم فيها الغناء.	 

30 دقيقة



21

فعالية رقم )3(:
)التكامل مع المواضيع 
األخرى من خالل الغناء(

يقسم المدرب المتدربين إلى ثالث مجموعات )األولى مجموعة العلوم، الثانية مجموعة الرياضيات،المجموعة الثالثة 	 
مجموعة الفنون(

المجموعة األولى تلحن أصوات الحيوانات مع التنوين«مواًء،عواًء، ثغاٍء.	 
المجموعة الثانية ترسم أشكال ven الدائرة األولى تكتب فيها كلمات منونة بالكسر والدائرة الثانية تكتب فيها كلمات 	 

منونة بالضم والدائرة الثالثة تكتب فيها كلمات منونة بالفتح والتقاطع بين الدوائر في منطقة الوسط يكتب فيها كلمات 
منتهية بنون ساكنة.

تعرض المجموعة عملها ملحنًا لمالحظة الفرق.	 
المجموعة الثالثة تلصق على مشجر رسم على اللوح القالب بالونات بعد نفخها بحيث يكتب عليها كلمات منتهية بنون 	 

ساكنة أو منونة باألنواع الثالث.
تردد المجموعة الكلمات الملصقة على اللوح القالب ملحنًة.	 
يختم المدرب النشاط بطرح سؤال تأملي: ما هي أنجع الطرق من وجهة نظرك لمساعدة الطلبة في تخطي الخلط بين 	 

التنوين والنون الساكنة؟

30  دقيقة

الجلسة الثانية: تطبيقات على التعلم بالغناء                                                  زمن الجلسة: )90( دقيقة

أهداف الجلسة:
أن يتعرف على طريقة تدريس األناشيد. 	 
ينفذ تطبيقات إجرائية.	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: مدربون قادرون على:
توظيف الغناء في الوقت المناسب للمواضيع المناسبة.	 
إقران الغناء بالدراما.	 

االحتياجات:
 الكتاب المدرسي )الصف الثالث( االنترنت لتحضير فيديو مالئم.
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الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
) نردد معا ونلحن(

يطلب من المتدربين مناقشة العبارة اآلتية: ال يمكن استخدام الغناء اال عند تدريس االناشيد.	 
يفتح المدرب للمتدربين باب النقاش. 	 
يطلب من المتدربين عرض وجهات نظرهم وخبراتهم في هذا المجال.	 
يدون المدرب اجابات المتدربين على الورق القالب.	 
يقسم المدرب المشاركين الى مجموعات خماسية.	 
يطلب من المتدربين اختيار تمرينا من مقرر الصف الثالث أو أنشودة.	 
يختار المتدربون أنشودة الفصول األربعة من كتاب الصف الثالث.	 
يختار المتدربون تمرينا من مقرر الصف الثالث حول التفريق بين الصوت واالسم.	 
تصمم المجموعات الخمس نشاطا باستخدام الغناء.	 

45 دقيقة

فعالية رقم)2(:
) الفنان التربوي(

تعرض المجموعات الخمس النشاط المعد سابقا )التفريق بين الصوت واالسم(.	 
يطلب المدرب من المتدربين تصوير النشاط السابق. 	 
تعرض المجموعات عملها مصورًا... والتأمل في عمل المجموعات.	 
يناقش المتدربون امكانية تطبيقه في الغرفة الصفية.	 
تدون المجموعات المشاركة مالحظاتها على كل ما تم تنفيذه واقتراحات لتطويره.	 

45 دقيقة

المادة المرجعية:    

ينســجم  التعلــم بالغنــاء مــع توجهــات التربيــة الحديثــة فــي تعليــم وتعّلــم الطلبــة خصوصــا طلبــة )1-6( ألثــر هــذه االســتراتيجية علــى تعّلــم الطلبــة، فــي ظــل العالقــة 
الوثيقــة بيــن الــذكاء اللغــوي والموســيقى وفقــا التجاهــات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، فهــل كان وعــى القدمــاء إذن علــى هــذه التقنيــة؟ مــا يجمــع القدمــاء 
والمحدثــون هــو فهــم الســياق التعليمــي، مــن خــالل فهــم ســيكولوجية المرســل والمســتقبل، ومــا طــرأ علــى هــذه الثنائيــة التقليديــة مــن تطــورات، أصبــح الطلبــة 

يشــاركون أيضــا، ولعــل الغنــاء كفعــل فنــي محبــب لألطفــال خيــر تجليــات هــذه المشــاركة. 

ــة، لذلــك فــإن التربوييــن  ــون مــن جمــود التربي ــة، ولربمــا أيضــا نفــر الفنان ــن بالنظــرة التقليدي ــة بشــكل معّمــق كونهــم مرتبطي ــون لهــذه التجرب ــه التربوي ــم ينتب ربمــا ل
المنفتحيــن علــى عالقــة الفنــون بالتعليــم عالميــا وعربيــا يدركــون أكثــر مــن غيرهــم عمــق التجربــة واســتراتيجيتها للتطويــر التربــوي، والــذي أيضــا يتــم مــن خاللــه قطــف 
ثمــرة نشــر الغنــاء والموســيقى والدرامــا. والتجربــة إن تجــد مــن يتأملهــا تربويــا وفنيــا، فإنهــا مدخــل مهــم للتطويــر. ويمكــن النظــر إليهــا مــن زاويــة اســتخدام الدرامــا 
فــي التعليــم، مــن خــالل دمــج الغنــاء فــي الدرامــا التربويــة. ويمكــن تأمــل اســتخدام الغنــاء فــي تعليــم اللغــة االنجليزيــة، مــن خــالل االطــالع علــى تجــارب حاضــرة فــي 
العمــل التربــوي اليــوم، مــن خــالل برنامــج الموســيقى للجميــع الــذي يتــم بيــن وزارة التربيــة ومؤسســة صابريــن، والــذي يطمــح إلــى إدمــاج الموســيقى فــي تعليــم 
المباحــث المختلفــة، خصوصــا للصفــوف مــن األول حتــى الرابــع األساســي.  لقــد أجمــع تربويــون وموســيقيون علــى األهميــة اإلســتراتيجية للشــراكة بينهمــا لتوظيــف 
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الموســيقى فــي التعليــم؛ ففــي الوقــت الــذي يطمــح الموســيقيون وجــود الموســيقى كفــن وإبــداع فــي النظــام التربــوي، فــإن التربوييــن علــى قناعــة بالــدور الحيــوي 
للفــن فــي التعليــم، خصوصــا فــن الموســيقى، لمــا يشــكل عامــل جــذب للطلبــة.

ــال  ــارة الخي ــة وإث ــث الحيوي ــا الموســيقى نفســها فــي ب ــى مزاي ــن، والتــي أعادهــا المشــاركون إل ــن المتدربي  ظهــرت نجاحــات الدمــج الموســيقي فــي عمــل المعلمي
والجــذب وتشــجيع التواصــل والتركيــز خصوصــا فــي ظــل ميــل حــب الطلبــة للتعلــم مــن خــالل الترفيــه. هنــاك الكثيــر ليتــم إنجــازه، وهــو يحتــاج لتفاعــل تربــوي وفنــي 
معــا، وتوفيــر مــا يلــزم تحقيــق حصــة تربويــة ناجحــة، وأظــن أن االســتثمار فــي )فنــان تربــوي( يمكــن أن ينتــج نمــاذج لهــذا الدمــج، والــذي يمكــن محاكاتــه وتطويــره. ثمــة 
أســباب تدفــع إلــى التشــجيع علــى اســتخدام الفنــون فــي التعليــم، وهــي أســباب نفســية واجتماعيــة وثقافيــة، وغيرهــا، حســب منطلقــات التحليــل. ونحــن هنــا نقيــس 
الماضــي علــى الحاضــر، كــون األطفــال وإن تغيــرت األزمنــة هــم أنفســهم كذلــك. الغنــاء والموســيقى محبــب للطفــل، ويســهم فــي تكوينــه الجمالــي والمعرفــي، 
خصوصــا فــي إقبــال الطفــل علــى الشــكل الفنــي، فــي الترديــد والغنــاء ثــم البحــث عــن المعانــي، يضــاف لذلــك عنصــر المشــاركة الجماعيــة. وهنــا ندخــل فــي التفســير 
االجتماعــي، أمــا اختيــار شــكل الغنــاء فهــو ســبب ثقافــي الرتبــاط الثقافــة العربيــة بفــن الشــعر، ومعــروف أن صفــة هــذا الشــعر هــي الغنائيــة: ) كالمنــا لفــظ مفيــد 
كاســتقم اســم وفعــل ثــم حــرف الكلــم(. يعيدنــا الحاضــر للماضــي، كمــا يضعنــا الماضــي أمــام مســؤولياتنا فــي البحــث اإلبداعــي عــن مســألة النهــوض التربــوي والتعليــم 
والثقافــي والفنــي. كمــا يدفعنــا إلــى العــودة لتأمــل التجــارب التراثيــة، وتأمــل التجــارب الحديثــة، لفحــص الســياقات المختلفــة ورصــد مــا هــو متشــابه ومــا هــو مختلــف. 
كمــا يدفعنــا لتأمــل ذواتنــا المتعلمــة حيــن كنــا أطفــاال، وحيــن صرنــا معلميــن. وأخيــرا فــإن اإلبــداع يجــّر إبداعــا، فــإن لــم يتــم توظيــف اإلبــداع تربويــا، فإننــا ســنكون 
حينئــذ خلــف منجــزات العصــر. »صــوت العالــم« برنامــج يتــم توظيــف الغنــاء فــي تعلــم لغــة أجنبيــة، يهــدف إلــى تمكيــن المتعلميــن للتفاعــل مــع العالــم، هــو أيضــا 
برنامــج لتمكيــن المتعلــم مــن المباحــث األخــرى، خصوصــا العلــوم والتكنولوجيــا. وبرنامــج الموســيقى للجميــع هــو عبــارة عــن شــراكة بيــن مؤسســة صابريــن والمعهــد 
النرويجــي للعــروض الموســيقية. إنهمــا برنامجــان يســعيان لالســتفادة مــن المنجــز العالمــي فــي إدمــاج الفنــون فــي التعليــم. والمهــم دومــا هــو أن تفضــي هــذه 
البرامــج إلــى البحــث عــن أســاليب جذابــة فــي التعليــم، ولعــل الفنــون بمــا بهــا مــن إمكانيــات اتصاليــة هــي األقــدر علــى أن تكــون رافعــة مــن روافــع العمــل التربــوي.  
ومــن خــالل التفاعــل الخــاّلق فــإن فلســطين تربويــا ســتكون قــادرة علــى هضــم الخبــرات الدوليــة وتذويتهــا ثــم مشــاركة هــذه الخبــرات عربيــا وإقليميــا، للتعلــم أكثــر 

فــي مجــال التعليــم القائــم علــى التعلــم الفعــال.

See more at: http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=f703ed8y259014360Yf703ed8&sthash.1qCOupHL.dpf





25

الوحدة الثالثة:  القراءة الفاهمة:

 توظيف القراءة الفاهمة في قراءة النصوص
الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

الثالث/ الجلسة األولى   األسبوع/ الجلسة

مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة بالمحتوى وطرائق تدريسه
 توظيف مهارات القراءة الفاهمة في قراءة مختلف النصوص.	 
 ربط الدرس بسياق من الحياة لتعميق القراءة الفاهمة	 
 توظيف التكنولوجيا في التعليم.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات الخاصة بالمعلم والواردة 
)PTPDI في ملحق التطور المهني

ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية: 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.14.15.16

مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر اللغة العربية من )1-4(

نقرأ الجمل اآلتية )الصف األول ، جـ1، ص19، 81(
ننشد )بالدي، الصف الثاني، جـ1، ص55(

نسمع حكاية شعبية من المعلم )الصف الثالث، جـ1، ص18، 19(
نقرأ درس الغذاء والصحة )الصف الرابع، جـ2،ص58، 59( 

القراءة العكسية، القفز عن بعض الكلمات أو األسطر أثناء القراءة.األخطاء المفاهيمية المتوقعة من المتعلمين

فهم المقروء والمسموع.الكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة الثالثة: اللغة العربية)القراءة الفاهمة(
األنشطة والفعاليات

مخرجات الوحدة التدريبية: يتوقع بعد االنتهاء من الوحدة أن يكون المشاركون قادرين على: 

 توظيف مهارات القراءة الفاهمة في قراءة مختلف النصوص.	 

 ربط الدرس بسياق من الحياة لتعميق القراءة الفاهمة	 

  توظيف التكنولوجيا في التعليم.	 

المهمات التقويمية المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
يعرض المتدرب فيديو 

من واقع الحياة ويطرح 
عليه اسئلة تقيس 

القراءة الفاهمة .

فيديو، أو تسجيل 
صوتي

كتب المقررات 
من )4-1(

 يقرأ قراءة وظيفية 	 
دالة على معاٍن 

محددة
 ينفذ المتدربون  	 

مقترحات الستخدام 
التكنولوجيا في 

الصف، ومناقشتها 
في حلقات التعلم.

 ربط الدرس 	 
بسياق من 

الحياة
لتعميق	 
القراءة الفاهمة	 
 توظيف	 

45 دقيقة  يوظف مهارات 	 
القراءة الفاهمة 

في قراءة مختلف 
النصوص.

 يربط الدرس بسياق 	 
من الحياة لتعميق 

القراءة الفاهمة

توظيف مهارات القراءة 	 
الفاهمة في قراءة 

مختلف النصوص.
 ربط الدرس بسياق من 	 

الحياة لتعميق القراءة 
الفاهمة ى

ول
األ

ث/ 
ثال

ال
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المهمات 
التقويمية

المصادر أساليب التقويم منهجية التدريب الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة

فيديو، أو تسجيل 
صوتي

كتب المقررات 
من )1-4(

 يرصد دالالت بعض 
األلفاظ الواردة في 
الدرس عند الطلبة، 

ويصوب األخطاء أثناء 
التنفيذ.

 يعد المتدربون 
مجموعة من األسئلة 

التحليلية، والسابرة التي 
تساعد في الفهم )يختار 
المتدرب درسًا للتطبيق(

 ربط الدرس 
بسياق من الحياة

القراءة الفاهمة

 توظيف 
التكنولوجيا

45 دقيقة

45 دقيقة

 يربط الدرس 	 
بسياق من 

الحياة لتعميق 
القراءة الفاهمة

 يوظف	 

اختر ثم  ناقش
اسأل ثم اقترح

ربط الدرس بسياق من 	 
الحياة لتعميق القراءة 

الفاهمة
 توظيف	 
التكنولوجيا في 	 

التعليم.

ية
ثان

 ال
ث/

ثال
ال
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اليوم  الثالث: الجلسة1

الجلسة األولى: القراءة الفاهمة                                                  زمن الجلسة:)90( دقيقة

أهداف الجلسة: 
يتوقع من المتدرب أْن:

يوظف مهارات القراءة الفاهمة في قراءة مختلف النصوص.	 
يربط الدرس بسياق من الحياة لتعميق القراءة الفاهمة.	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
توظيف مهارات القراءة الفاهمة في قراءة مختلف النصوص.	 
ربط الدرس بسياق من الحياة لتعميق القراءة الفاهمة	 

االحتياجات: فيديو، أو تسجيل صوتي
كتب المقررات من )4-1(

الفعاليات

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم)1(:
)حل لغزًا(

يعرض المدرب امام المتدربين رسالة غامضة )مكتوبة بلغة غير مفهومة(	 
يقوم المتدربون بحل الرسالة الغامضة.	 
يستخدم المتدربون مفتاح الحل لفك رموز الرسالة.	 
يدير نقاشا مع المتدربين حول اهمية ربط ما يتعلمه الطالب بما هو مألوف لديه.	 
يناقش المتدربون الطرق التي يمكن ان يستخدمونها في ربط التعلم الجديد بسياقات الحياة 	 
يدون المتدربون ما يتوصلون اليه على اللوح القالب.	 

45 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)وظف ثم اربط(

 يثير المدرب سؤااًل حول اهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة التواصل بين الناس.	 
 يناقش المتدربون امكانية استخدام التكنولوجية لربط التعلم بالسياقات الحياتية.	 
 يكتب المتدربون مقترحاتهم على قصاصات ورقية.	 
 تنفذ المقترحات في غرفة الصف مع الطلبة.	 
 يتم مناقشة المقترحات  مع المدرب.	 

 45 دقيقة
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الجلسة الثانية: تطبيقات على التعلم بالقراءة الفاهمة                                          زمن الجلسة: )90( دقيقة

مخرجات ونتاجات الجلسة: متدربون قادرون على:

توظيف مهارات القراءة الفاهمة في قراءة مختلف النصوص.	 
ربط الدرس بسياق من الحياة لتعميق القراءة الفاهمة	 
توظيف التكنولوجيا في التعليم. 	 

االحتياجات:  فيديو، أو تسجيل صوتي
كتب المقررات من )4-1(

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها
فعالية رقم)1(:
)اختر ثم ناقش(

 يطلب من المتدربين ان يختاروا درسا من مقرر الصفوف التي يعلمونها. 	 
 يختار المتدربون درسا من مقررات الصفوف التي يعلمونها )الفرق بين االسم والفعل( )الفرق بين الفاعل والمفعول به(.	 
 تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: المجموعة االولى تعلم الفرق بين االسم والفعل والمجموعة االخرى تعلم الفرق 	 

بين الفاعل والمفعول به.
 يكتب المتدربون مقترحاتهم على قصاصات ورقية لتعلم الدرس.	 
 يطلب المدرب منهم مناقشة مقترحاتهم.	 
 يتم تنفيذ المقترحات داخل الغرفة الصفية عند الطلبة.	 

45 دقيقة

فعالية رقم)2(:
)اسأل ثم اقترح(

 يطلب المدرب من المتدربين اقتراح استراتيجيات لتعميق القراءة الفاهمة بطرح سؤال. 	 
 يجيب المتدربون عن السؤال اآلتي: ما دور المفردات الجديدة في مساعدة الطلبة على القراءة الفاهمة. 	 
 يقترح المتدربون استراتيجيات لتعميق القراءة الفاهمة.	 
توزيع بطاقات ملونة على المجموعتين.	 
 تكتب المقترحات على قصاصات ورقية. 	 
 يتم مناقشة المجموعات.	 

45 دقيقة
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المادة المرجعية:

 يتحــدد دور المدرســة المعاصــرة فــي محاولــة التعــرف علــى المهــارات والقــدرات التــي يجــب توافرهــا لــدى المتعلــم لمعاصــرة المتغيــرات الحديثــة ومواكبــة تطــورات 
العصــر، ومــن تلــك المهــارات مهــارة الفهــم القرائــي، والتــي تعــد المفتــاح الرئيــس إلدراك ومعرفــة المــادة العلميــة ألي موضــوع )الديــب، 2004(.

وللفهــم القرائــي عــدة تعاريــف نذكــر منهــا تعريــف )ALASHYA , 2002 ( والــذي بيــن أن الفهــم القرائــي هــو القــدرة علــى بنــاء واســتيعاب المعنــى مــن النــص 
المكتــوب، كمــا عــرف )Tompkins,1998( الفهــم القرائــي علــى أنــه العمليــة التــي تحتــوي علــى عــدة خطــوات، يقــوم مــن خاللهــا القــارئ ببنــاء عــدة توقعــات 

وتنبــؤات حــول مــا يتوقــع حدوثــه بعــد قــراءة المــادة وذلــك بربــط خبرتــه بالموضــوع بمــا هــو مكتــوب فــي النــص.

ــأن الهــدف مــن أي مــادة مقــروءة هــو فهــم  ومــن خــالل التعريفيــن الســابقين للفهــم القرائــي يتضــح الهــدف مــن المــادة المقــروءة، فقــد ذكــر الخليفــة)2004( ب
المعنــى أساســا، والخطــوة العمليــة تتمثــل فــي ربــط خبــرة القــارئ بالرمــز المكتــوب، ألنــه أول أشــكال الفهــم. والفهــم فــي القــراءة يشــمل الربــط الصحيــح بيــن الرمــز 
والمعنــى، وإيجــاد المعنــى فــي الســياق واختيــار المعنــى المناســب، وتنظيــم األفــكار، وتذكــر هــذه األفــكار واســتخدامها فــي األنشــطة الحاضــرة المســتقبلية. 

وللفهــم القرائــي عــدة مهــارات يذكــر الخليفــة منهــا مــا يأتــي:

إعطاء الرمز معناه.. 1

فهم الوحدات األكبر من مجرد الرمز، كالعبارة والجملة والفقرة والقطعة كلها.. 2

القراءة في وحدات فكرية.. 3

فهم الكلمات من السياق واختيار المعنى المناسب.. 4

فهم المعاني المتعددة للكلمات.. 5

القدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهمها.. 6

القدرة على إدراك التنظيم الذي اتبعه الكاتب.. 7

القدرة على االستنتاج.. 8

القدرة على فهم اتجاه الكاتب.. 9

القدرة على االحتفاظ باألفكار )الخليفة، 2004(.. 10
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طبيعة الفهم القرائي:

تشــير البحــوث الحديثــة فــي تطــور الفهــم القرائــي إلــى أن عمليــات الفهــم هــي إجــراءات عقليــة تحــدث أثنــاء قيــام الفــرد بالقــراءة مــن خــالل المعالجــة المعرفيــة . 1
للغــة. 

الفهــم القرائــي ينمــو تدريجيــا لــدى التالميــذ العادييــن بدايــة مــن المرحلــة األولــى و حتــى المرحلــة الثانويــة، حيــث أن  قــدرة التلميــذ علــى التقــاط الحقائــق . 2
المعروضــة تكــون أفضــل مــن قدرتــه تقويــم تلــك الحقائــق وذلــك ألن األعمــال المعرفيــة تبلــغ قــدرا عاليــا مــن التــوازن والتنظيــم والترتيــب.

 الفهم القرائي ألي تلميذ يرتبط بعمره الزمني. . 3

 الفهم الفرائي في القراءة الصامتة أكثر كفاءة ودقة منه في القراءة الجهرية. . 4

 للفهــم طبيعــة ســيكولوجية خاصــة بــه تشــير إلــى أنــه عمليــة نشــطة تتضمــن الوظائــف العقليــة العليــا، فالفهــم عمليــة أشــبه مــا تكــون بحــل مشــكلة مــا ثــم . 5
إنــه ينمــو لــدى التالميــذ و يــزداد بدايــة مــن المرحلــة االبتدائيــة وذلــك ألن قدرتهــم علــى اســتخدام الرمــوز البصريــة فــي القــراءة و الكتابــة و التفكيــر تصبــح مظهــرا 

ســائدا لنموهــم العقلــي واســتخدام اللغــة يســيطر علــى مفاهيمهــم.

القرائــي . 6 للفهــم  الكليــة  المهــارات  هــي  مهــارات معينــة  علــى  والمســتمر  الدقيــق  التدريــب  خــالل  مــن  وزيادتهــا  تحســينها  يمكــن  القرائــي عمليــة  الفهــم   
)عيســى،2006(.
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أهمية الفهم القرائي:

الفهم القرائي يرتقي بلغة المتعلم، ويزوده بأفكار ومعلومات مفيدة.	 

يكســب الفــرد مهــارات النقــد بموضوعيــة، و تعويــده إبــداء الــرأي، وإصــدار األحــكام علــى المقــروء باألدلــة الصحيحــة. كمــا يســاعده علــى مالحظــة األفــكار واألشــياء 	 
الجديــدة لمواجهــة مــا يصادفــه مــن مشــكالت. 

تزويده بما يعينه على اإلبداع. 	 

الضعــف فــي الفهــم القرائــي ســبب رئيــس فــي التأخــر الدراســي فهــو يؤثــر علــى صــورة الــذات لــدى التلميــذ، و علــى شــعوره بالكفــاءة الذاتيــة بــل قــد يقــوده التأخــر 	 
إلــى ســوء تقديــر الــذات )الزيــات،1998(.

هي السبيل إلى تحقيق  النجاح في جميع ميادين الحياة ،و يتطلب ذلك تدريبا دقيقا و مستمرا للعقل على النقد و التحليل و التفسير )جاد،2003(.	 

الفهــم القرائــي يعــد المتعلــم للتكيــف مــع مــا يــدور حولــه مــن مســتجدات فــي كافــة المياديــن كمــا تتأكــد أهميــة الفهــم مــن خــالل أثــره اإليجابــي فــي عمليــة 	 
ــه يجعــل المقــروء جــزءا ال يتجــزأ مــن المعــارف الخاصــة بالمتعلــم. التعلــم، كون

نموذج للتدريس

الكلمــات المفتاحيــة: يقــوم الطــالب بتمييــز الكلمــات التــي يظنــون أنهــا محوريــة أو مفتاحيــة لفهــم النــص، ثــم تكتــب هــذه الكلمــات فــي أوراق الصقــة وتلصــق فــي 
الصفحــة أثنــاء القــراءة. بعــد القــراءة يغلــق الطــالب الكتــاب، ويســتخدمون مــا كتبــوه فــي األوراق الالصقــة لعمــل ملخــص للنــص.
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الوحدة الرابعة: السرد القصصي

توظيف السرد القصصي في تمييز االسم من الفعل وتمييز أنواع الفعل
الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

الرابع/ الجلسة األولى ، الخامس / الجلسة الثانيةاألسبوع/ الجلسة

مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة بالمحتوى 
وطرائق تدريسه

تمييز االسم من الفعل.	 
 تمييز أنواع األفعال.	 
اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الثالثي.	 
استخدام التكنولوجيا )بوربوينت، فيديو، قرص مدمج....( في اإلعداد والعرض للسرد القصصي.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات الخاصة 
)PTPDI بالمعلم والواردة في ملحق التطور المهني

ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.14.15.16

مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر اللغة 
العربية من )1-4(

التعرف على األسماء واألفعال من فقرة في الكتاب )الصف الرابع، جـ1 ص92(
األفعال الماضية والمضارعة واألمر)الصف الرابع جـ 2، ص 79،80،94(

اللبس في التفريق بين االسم والفعل مثال: عاتب.األخطاء المفاهيمية المتوقعة من المتعلمين
اللبس في التفريق بين الجملة االسمية المبدوءة باسم والجملة الفعلية المبدوءة بفعل.

القدرة على التمييز بين األسماء واألفعال قراءة وكتابة.الكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة الرابعة: اللغة العربية )توظيف السرد القصصي(
األنشطة والفعاليات

مخرجات الوحدة التدريبية: يتوقع بعد االنتهاء من الوحدة أن يكون المشاركون قادرين على:

تمييز االسم من الفعل. 	 

تمييز أنواع األفعال.	 

اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الثالثي.	 

استخدام التكنولوجيا )بوربوينت، فيديو، قرص مدمج....( في اإلعداد والعرض للسرد القصصي. 	 

توظيف السرد القصصي في تعليم اللغة العربية.	 

األخطاء المفاهيمية: الخلط بين االسم والفعل، صعوبة توظيف التكنولوجيا، صعوبة توظيف الربط في السرد القصصي

المهمات التقويمية المصادر أساليب التقويم منهجية التدريب الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
يختار المتدرب من أي 
محطة أو قناة أو من 

االنترنت قصة ويعرضها 
على طالبه ويحللها 

ويكتب تقريرًا يعرضه في 
حلقة التعلم ويتلقى 

التغذية الراجعة

الكتاب المقرر  	 
)الصف الرابع(

جهاز تسجيل جهاز 	 
عرض

البطاقات التعليمية	 

 ورقة عمل 	 
تتضمن« 

أخطاء الطلبة، 
وتنفيذها 

والتركيز 
على اإلجابة 

الصحيحة.

التكنولوجيا في السرد 	 
القصصي

استخدام السرد 	 
القصصي في تعليم 

موضوعات لغوية 
 استخدام األسئلة 	 

التحليلية
توظيف	 

 	90 تمييز الفعل 	 
من االسم

تمييز أنواع 	 
األفعال

)ماٍض، 	 
مضارع، أمر(

)تأليف 
قصة(

)قصة 
مصورة(

تمييز االسم من الفعل.	 
تمييز أنواع األفعال 	 

واالسماء.
استخدام التكنولوجيا 	 

)بوربوينت، أغنية، 
فيديو، قرص مدمج....( 

في اإلعداد والعرض 
للسرد القصصي.

ى
ول

اال
ع/ 

راب
ال
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المهمات 
التقويمية

المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
الكتاب المقرر  	 

)الصف الرابع (
جهاز تسجيل جهاز 	 

عرض
البطاقات التعليمية	 

 تطبيق الفعاليات المقترحة 	 
داخل الصف واخذ المالحظات 
حولها ) مع التوثيق بالفيديو( 

لمناقشتها مع الزمالء في حلقة 
التعلم

 إعداد صحيفة تحوي قصصًا 	 
من تأليف الطلبة تتضمن )اسم 
الفاعل واسم المفعول( تعرض 

على الزمالء.

استخدام 
السرد 

القصصي 
في تعليم 

موضوعات 
لغوية

استخدام 
األسئلة 
التحليلية

90  أن يشتق 	 
المتدرب اسم 
الفاعل واسم 
المفعول من 
الفعل الثالثي

 إعطاء أمثلة 	 
تطبيقية من 

واقعهم

)المعلم 
القاص(

)معرفة 
تراكمية(

 اشتقاق اسم الفاعل 	 
واسم المفعول من 

الفعل الثالثي باستخدام 
السرد القصصي

 توظيف التكنولوجيا في 	 
االعداد والعرض للسرد 

القصصي ة/
اني

الث
س/

ام
لخ

ا

الجلسة األولى: السرد القصصي في تعليم اللغة العربية                                            زمن الجلسة: )180( دقيقة

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
 تمييز االسم من الفعل بالسرد القصصي.	 
 تمييز أنواع األفعال بالسرد القصصي.	 
استخدام التكنولوجيا )بوربوينت، فيديو، قرص مدمج....( في اإلعداد والعرض للسرد القصصي.	 

االحتياجات:
الكتاب المقرر )الصف الرابع(	 
جهاز تسجيل، جهاز عرض.	 
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الفعاليات

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
)تأليف قصة(

يستمع المتدرب إلى قصة عائلة التنوين على الرابط	 
 	https://m.youtube.com/watch?v=hYos148RQXQ
يقسم المدرب المتدربين الى مجموعات	 
يوزع المدرب بطاقات ملونة على المتدربين .	 
يطلب من المتدربين كتابة )اسم ، فعل ، اسم فاعل ، اسم مفعول( على البطاقات الملونة.	 
يسمي المجموعات: المجموعة االولى )اسم( والمجموعة الثانية )فعل( والمجموعة الثالثة )اسم فاعل( والمجموعة االخيرة )اسم 	 

مفعول(.
تؤلف كل مجموعة قصة تدور حول مسماها مستفيدين من القصة المعروضة السابقة.	 
يطلب المدرب من المجموعات المشاركة سرد قصصهم.	 
يطلب من المجموعات المشاركة تقييم اعمال بعضهم.	 
تناقش المجموعات امكانية تطبيق هذه الفعالية في الصف.	 
يناقش المدرب مع المجموعات المشاركة المعيقات التي من الممكن أن تواجه المعلم.	 
يناقش المدرب مع المجموعات المشاركة طرق التغلب على المعيقات السابقة.	 

45 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)قصة مصورة(

تقسيم المشاركين الى مجموعات.	 
يعرض المدرب قصة مصورة تتضمن جمال تحتوي على أنواع الفعل.	 
يعرض المدرب فقرة تتضمن األفعال.	 
“يمشي )تنوين الفتح( متكئًا على عصا؛ً ألنه كبير في السن، فساعده أخاه األوسط )تنوين الضم( وهو في قمة حيويته، حيث يقف على 	 

الحروف دون حاجته إلى عصا، أما أخوهم األصغر )تنوين الكسر( فإنه إذا جلس على إحدى الكراسي ينزلق تحتها، فتأمره أمه )الحركات 
قائلًة(، إجلس باعتدال«.

يطلب من المجموعات المشاركة مناقشة ما تم عرضه.	 
يطلب من المجموعات المشاركة التفكير في طرق استخدام هذا العرض لالستفاده منه في التدريس.	 
تأليف قصة مشابهة بمحاكاة القصة السابقة تخدم التدريبات اللغوية في الكتب المقررة )4-1(.	 

45 دقيقة
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الجلسة الثانية : تطبيقات على السرد القصصي                                             زمن الجلسة: )180( دقيقة

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
 تمييز  اسم الفاعل واسم المفعول من الفاعل والمفعول به.	 
استخدام التكنولوجيا )بوربوينت، أغنية، فيديو، قرص مدمج....( في اإلعداد والعرض للسرد القصصي.	 
 توظيف السرد القصصي في تعليم اللغة العربية.	 

االحتياجات: جهز تسجيل ، جهاز عرض. 	

الكتاب المدرسي. 	

البطاقات التعليمية. 	

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
)المعلم القاص(

 تقسيم المتدربين الى خمس مجموعات.	 
 يحضر المدرب قصة عن اسم الفاعل و اسم المفعول سماعيًا.	 
 يحضر المدرب  فقرة مصورة لقصة عن اسم الفاعل  و اسم المفعول من خالل )التسجيل(.	 
»كان عامل مغلوب على أمره، يعمل بشكل دائم ، دون أن يرحمه المسئول عن العمل ، وفي يوم من األيام جاء العامل وقال 	 

للقائم على العمل : أنا مظلوم، أرغب في أخذ استراحة ، فأجابه صاحب العمل الوقت الضائع هذا مخصوم من أجرك. التفت 
العامل إلى صاحب العمل وقال : حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. فقال له المسئول: أنت مطرود«

 يطلب من المتدربين مناقشة القصة المسرودة.	 
 يطلب المدرب من المجموعات التفكير في طرق استخدام القصة في التدريس.	 
 يناقش المدرب مع المتدربين امكانية تطبيق القصة في التدريس.	 
 استخراج وتدوين أسمّي الفاعل المفعول الواردين في القصة ومناقشة قواعد اشتقاهما.	 

45 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)معرفة تراكمية(

 تقسيم المتدربين إلى أربع مجموعات.	 
 يطلب المدرب من المجموعات اقتراح استراتيجيات اخرى للتدريس. 	 
 كل مجموعة تقترح استراتيجية )اللعب، الغناء، العمل التعاوني، السرد القصصي(.	 
 يطلب المدرب من المجموعة ان تسمي نفسها باالستراتيجية التي اختارتها. 	 
 يطلب من كل مجموعة اختيار درس من الكتب المقررة )4-1( وتطبيق استراتيجيتها عليه.	 
 تعرض كل مجموعة عملها.	 
 يفتح المدرب باب النقاش للمجموعات.	 

45 دقيقة
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المادة المرجعية.

أسلوب )السرد( العرض القصصي :

تعتبــر القصــة بالنســبة لألطفــال وســيلة تربويــة وتعليميــة ذات تأثيــر عظيــم، فهــم ينتبهــون إليهــا بإرادتهــم انتباهــًا عجيبــًا، فمثــاًل فــي عــروض أفــالم الرســوم المتحركــة 
نراهــم منتبهيــن ومندمجيــن فيهــا ، ولعــل الشــعوب فــي مختلــف درجــات رقيهــا فطنــت فــي وقــت مبكــر إلــى دور القصــة فــي تربيــة وتعليــم األطفــال، فحتــى يضمنــوا 
اســتمرارية األعــراف والقواعــد المنظمــة لحياتهــم واحترامهــا مــن طــرف الجميــع تــم وضعهــا فــي قوالــب قصصيــة، يتــم تداولهــا وتناقلهــا كحكايــات شــعبية مــن 

التــراث تحكيهــا العجائــز لألطفــال .

ــًا لــدى  ــة ُتحــدث تنوعــًا معرفي ــة القصصي ــه معــًا. كمــا أن الرواي ــة وجــدان الطالــب وعقل ــرة فــي مخاطب ــة الكبي ويعــد العــرض القصصــي أحــد األســاليب ذات األهمي
الطلبــة مــن خــالل األفــكار والحــوادث ومــا يتخللهــا مــن عمليــات عقليــة لــدى الطلبــة فــي الربــط والتحليــل والتفســير والتقويــم ، وغيرهــا مــن العمليــات العقليــة التــي 

قــد يحدثهــا ذلــك األســلوب. )أبــو عــودة،2004(. 

ويعتبــر هــذا األســلوب أســلوبًا مهمــًا للتوضيــح وإثــارة دافعيــة المتعلميــن، وعامــاًل مهمــًا فــي نشــر االتجاهــات، وتعديــل الســلوك، والدعــوة إلــى التحلــي بمــكارم 
األخــالق، وبخاصــة لــدى أطفــال المرحلــة األساســية، ذلــك أن األطفــال يحبــون االســتماع إلــى القصــص دون ملــل، ألنهــا تتفــق مــع مــا لديهــم مــن خيــال واســع، كمــا 

أنهــا تســاعد علــى تثبيــت العقيــدة فــي نفوســهم، ومعايشــة القيــم واألخــالق، وتكامــل المعرفــة )محمــود، 2004(.

فاألســلوب القصصــي مــن األســاليب المســتخدمة فــي تقديــم المعلومــات والحقائــق، وقــد اســتخدمه القــرآن الكريــم فــي العديــد مــن آياتــه وســوره، ونظــرًا ألهميــة 
القصــص، وتأثيرهــا الفّعــال فــي النفــس البشــرية نــرى المولــى  عــز وجــل  يفــرد ســورة كاملــة فــي القــرآن الكريــم يســميها ســورة )القصــص(، يخاطــب المولــى  عــز وجــل  
الرســول  صلــى اللــه عليــه وســلم  بقولــه: }َنْحــُن َنُقــصُّ َعَلْيــَك َأْحَســَن اْلَقَصــِص ِبَمــا َأْوَحْيَنــا إَلْيــَك َهــَذا اْلُقــْرآَن َوإن ُكنــَت ِمــن َقْبِلــِه َلـــِمَن اْلَغاِفِليــَن{ ]يوســف: 3[. فاإلســالم 

يــدرك هــذا الميــل الفطــري إلــى القصــة، ويــدرك مــا لهــا مــن تأثيــر ســاحر علــى القلــوب، فيســتغلها لتكــون وســيلة مــن وســائل التربيــة والتقويــم )قطــب، 1994(.

وتعــد هــذه الطريقــة مــن أقــدم الطــرق واألســاليب التــي اســتخدمها اإلنســان لنقــل المعلومــات والعبــر علــى اختــالف الفئــات العمريــة التــي يتعامــل معهــا، وهــي 
مــن الطــرق المثلــى لتعليــم الطــالب، خاصــة فــي المرحلــة األساســية .

يؤكــد الباحثــون علــى األهميــة التربويــة للقصــة بالنســبة للطلبــة، موضحيــن أنهــا مــن األســاليب التربويــة المؤثــرة والفعالــة فــي تربيــة الطلبــة وتوجيههــم، لمــا لهــا مــن 
قــوة تأثيــر علــى متلقيهــا مــن الطلبــة، وقــد يكــون تأثيرهــا إمــا ســلبيًا أو ايجابيــًا، ذلــك حســب نوعهــا والهــدف منهــا، كمــا للقصــة دور فــي توجيــه الســلوك لــدى الطلبــة، 
وغــرس المبــادئ الجيــدة فيهــم، فهــي تعلــم الطلبــة اآلداب، وتــزرع الفضائــل فيهــم، كمــا لهــا الــدور الكبيــر فــي تنميــة اللغــة وتهذيبهــا، وتقــوي الخيــال فــي أذهانهــم، 

كذلــك تدخــل البهجــة والســرور فيهــم. وتتمثــل الفوائــد التربويــة ألســلوب الســرد القصصــي لــكل مــن المتعلميــن والمعلــم كمــا يلــي :
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أواًل: الفوائد التربوية للمتعلمين:

يحسن قدرة استيعاب الطلبة للمعلومات المراد اكتسابها .	 

يساعد في غرس القيم والميول واالتجاهات لدى الطلبة .	 

يمكن الطالب من اكتساب المفردات اللغوية )إثراء الحصيلة اللغوية( واللفظية والتراكيب، من خالل العبارات التي يدلي بها المعلم ويتناولها .	 

يساعد في زيادة المشاركة اإليجابية للطلبة في الحصة، خاصة إذا كان هذا األسلوب مصحوبًا بطرح األسئلة 	 

يستدعي استحضار الحواس، وعلى وجه الخصوص السمع والنظر، والحركات كعضالت الوجه .	 

يعمل على ترسيخ التعليم والتعلم، وبقاء أثر التعلم .	 

يساعد في تعديل وتقويم بعض أنماط السلوك واالتجاهات الخاطئة، إن وجدت لدى الطلبة بطريقة غير مباشرة .	 

يبعد ويقلل من الملل الذي قد يصيب بعض الطلبة .	 

يوفر فرصة رحبة لإلبداع لدى الطلبة، والقدرة على التخيل، وتوسيع المدارك.	 

يوفر جو من المتعة  والتسلية لدى الطلبة، ويزيد من حبهم للمعلم والمبحث .	 

يثري قدرة الطالب في التعامل مع المواقف المشابهة للقصص التي يسمعها .	 

ينمي لدى الطالب المشاركة الوجدانية والتعاون .	 

يعود الطالب على حسن االستماع، ودقة الفهم، واليقظة واالنتباه. )المخيني،2003(	 

ينمي لدى الطلبة الحس والذوق الجمالي للتراكيب اللغوية .	 

ينمي لدى الطلبة الثقة بالنفس، والتعبير عن مكنونات الذات لديه .	 

يشبع لدى الطلبة حب المغامرة .	 

يعمل على زيادة القدرات العقلية لدى الطلبة )مثل: القدرة على التذكر والحفظ والتفكير( وغير ذلك من العمليات العقلية العليا.	 
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ثانيًا: الفوائد التربوية للمعلم

يمكن المعلم من نقل معلوماته التي يريد إيصالها ، والمحتوى الدراسي إلى الطلبة دون عناء .	 

وسيلة اتصال بين المعلم والطلبة ، تتميز بأنها مشرقة وجذابة وهادفة، ذات أثر لدى المتعلمين.	 

يجعل المعلم قادرًا على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة )منهم من يميل للسمع أو الحوار أو التخيل، ورسم الصور( .	 

يقيس المعلم بها مستوى ذكاء الطلبة في استنتاج بعض المواقف أحيانًا ، واسترجاع البعض اآلخر منها .	 

يقدم للمعلم تغذية راجعة فورية ومؤشر على مدى فهم واستجابة الطلبة للمعلومات .	 

يساعد المعلم على اكتشاف قدرات الطلبة وميولهم ومواهبهم، ونقاط الضعف في شخصياتهم .	 
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الوحدة الخامسة: التعّلم التعاوني

 همزتا الوصل والقطع، والمثنى والجمع باستخدام التعلم التعاوني
 الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

السادس/ الجلسة األولى، السابع / الجلسة الثانيةاألسبوع/ الجلسة

التمييز بين همزتي الوصل والقطع.	 مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة بالمحتوى وطرائق تدريسه
معرفة مواضع همزة الوصل.	 
معرفة مواضع همزة القطع.	 
التفريق بين المثنى والجموع.	 
توظيف التعلم التعاوني في التعليم.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات الخاصة بالمعلم والواردة في ملحق 
)PTPDI التطور المهني

ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية:
1.2.3.4.5.6.7.9.11.12.14.15.16

التعرف على مواقع الهمزة )الصف الثاني، جـ1 ص 50،61(، التعرف على المثنى )الصف الثالث، مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر اللغة العربية من )4-1(
جـ1، ص 13 والجموع )الصف الرابع، جـ1، ص 23(

ظهور الهمزة في حالة الوصل واختفاؤها في حالة القطع، اللبس في التفريق بين ياء المثنى األخطاء المفاهيمية المتوقعة من المتعلمين
وجمع المذكر السالم

المواءمة بين المنطوق والمكتوبالكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة الخامسة: اللغة العربية )التعلم التعاوني(
األنشطة والفعاليات

مخرجات الوحدة التدريبية: يتوقع بعد االنتهاء من الوحدة أن يكون المشاركون قادرين على: 

  التمييز بين همزتي الوصل والقطع  قراءة وكتابة	 

 توظيف التعلم التعاوني في التعليم	 

 التفريق بين المثنى والجموع) المذكر السالم، المؤنث السالم،التكسير(  	 

 ممارسة التأمل الذاتي	 

المهمات 
التقويمية 

المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
صمم مشروعًا تقترح 

فيه عماًل تعاونيًا 
لطرق التمييز بين 

همزتي الوصل 
والقطع باستخدام 

البوربوينت.

الكتاب المقرر
)الصف الرابع(

قرطاسية، 
قصاصات 

ورقية ملونة.

عمل مجموعات وتكليف كل 
مجموعة بكتابة نص يحتوي 
على همزتي الوصل والقطع 

وتبيان السبب.
تصميم ورقة عمل تهدف 

الى تصويب االخطاء الواردة 
في همزتي الوصل والقطع.

التعلم التعاوني
التأمل الذاتي

60 التمييز بين 	 
همزتي الوصل 

والقطع.
معرفة مواضع 	 

همزة الوصل.
معرفة مواضع 	 

همزة القطع.

)سابق(
)تأمل 

واقترح(
)العمل 

التعاوني(

 متدربون قادرون على 	 
التمييز بين همزتي الوصل 

والقطع  قراءة وكتابة.
 توظيف التعلم التعاوني في 	 

التعليم  التفريق بين المثنى 
والجموع )المذكر السالم، 
المؤنث السالم، التكسير(

ى
ول

اال
س/ 

اد
س

ال

الواجبات المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
الكتاب المقرر  )الصف 

الرابع(
قرطاسية، قصاصات 

ورقية ملونة

 يقوم المتدرب بتنفيذ 	 
نشاطًا وعرضه في حلقة 

التعلم.
 تبادل االفكار والتغذية 	 

الراجعة والتأمالت حول 
تجربته.

التعلم 
التعاوني

التأمل الذاتي

90  معرفة كيفية 	 
التفريق بين 

همزتي الوصل 
والقطع.

 معرفة 	 
صياغة المثنى 

والجموع.

)أكتب 
واقرأ(

)فكر ثم 
فز(

التفريق بين همزتي الوصل 	 
والقطع.

)قراءة وكتابة(	 
 توظيف التعلم التعاوني 	 

في التعليم
ية ممارسة التأمل الذاتي	 

ثان
 ال

ع/
ساب

ال



43

اليوم  األول: الجلسة 1 

الجلسة األولى: التعلم التعاوني                                                           زمن الجلسة:)180( دقيقة

أهداف الجلسة:
التمييز بين همزتي الوصل والقطع.	 
معرفة مواضع همزة الوصل.	 
معرفة مواضع همزة القطع.	 
ترسيخ استراتيجية العمل التعاوني.	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
التمييز بين همزتي الوصل والقطع )قراءة وكتابة( بإتقان.	 
توظيف التعلم التعاوني في التعليم.	 

االحتياجات:
 الكتاب المقرر )الصف الرابع األساسي(.	 
قرطاسية، قصاصات ورقية ملونة.	 

الفعاليات
الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم)1(: 
)سابق(

ُيقسم المدرب المتدربين الى مجموعتين  بطريقة عشوائية. 	
توزيع  بطاقات  تحوي كلمات مبعثرة لحكم وأمثال. 	
المجموعة االولى يوزع عليها بطاقات لحكم وامثال تحتوي على همزة قطع.   	
المجموعة الثانية يوزع عليها بطاقات لحكم وامثال تحتوي على همزة وصل. 	
يطلب من المجموعتين اعادة ترتيب الحكم واألمثال إلعطاء جماًل تامة المعنى. 	
يعلن المدرب المجموعة الفائزة )وهي التي تنجز المطلوب بأسرع وقت(.    	

60 دقيقة
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فعالية رقم)2(: 
)تأمل واقترح(

عرض شريحة )دراسة حالة(	 
“منذ عدة سنوات وأنا أبذل جهدًا غير عادي في شرح الفروق بين همزتي الوصل والقطع لطالبي، وقسمت الصف لمجموعتين، 	 

مجموعة أسميتها همزة الوصل واألخرى همزة القطع، ووضعت بجانب السبورة لوحة جيوب نودع فيها بطاقات كتب عليها 
كلمات نستخرجها من الدروس ابتدأت فيهما، ومع كل هذا ما زال الطالب يخطئون في التمييز بينهما”

اقترحوا طرقا وأنشطة أخرى تساعد في تدريس هذا الموضوع .....	 
يكتب المتدربون اقتراحاتهم على ورق أبيض	 
يطلب منهم وضعها في السلة. 	 
يقرأ المدرب جميع االقتراحات.	 
يسجل أحد المتدربين المقترحات على اللوح القالب )مع مراعاة عدم تكرار المقترح(. 	 
يتأمل المتدربون المقترحات المكتوبة. 	 
يطرح المدرب األسئلة اآلتية إلثراء النقاش:	 
أي المقترحات المطروحة قابلة للتطبيق؟	 
أي المقترحات قمت بتطبيقها؟	 
ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التطبيق؟	 
هل استمتعت بالتعلم بهذه الطريقة؟	 
يطلب المدرب اقتراح أنشطة تعاونية أخرى تحقق الهدف.	 

60 دقيقة

فعالية رقم)3(:
)التعلم التعاوني(

يعرض المدرب على المتدربين شريحة مبادئ التعلم التعاوني:  	
- االعتماد االيجابي المتبادل.	 
- المحاسبة الفردية 	 
- التفاعل المباشر بين الطلبة.	 
يناقش المدرب مع المجموعات مبادئ التعلم التعاوني المعروضة على الشريحة من خالل طرح األسئلة اآلتية: 	
ماذا يقصد بالمحاسبة الفردية؟ 	
كيف ننظم التفاعل بين أفراد المجموعة الواحدة؟ 	
هل يستطيع المعلم أن ينظم العمل داخل المجموعات؟. 	
 يطلب من المتدربين استنتاج طرق لتطبيقها في الصف. 	
يطلب المدرب من المجموعات اختيار تمرين من الكتاب المقرر حول الضمائر. 	
يقسم المدرب المتدربين إلى ثالث مجموعات )األولى ضمائر الغائب، الثانية ضمائر المخاطب، الثالثة ضمائر المتكلم. 	
يختار كل فرد في المجموعة الضمير الذي يريد. 	
يكتب المدرب فعال على اللوح القالب. 	
يطلب من كل ضمير أن يسند نفسه إلى الفعل.  	
يشرح ممثل المجموعة التغيرات التي طرأت على الفعل عند إسناده إلى الضمائر.  	
حاكي ما قمنا به في تدريس الضمائر بطريقة عمل المجموعات واختر تدريبًا آخر ونفذه بالطريقة نفسها مستعينًا بالملحق رقم  	

”1“

60  دقيقة
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الجلسة الثانية: تطبيقات على التعلم التعاوني                                                      زمن الجلسة: )180( دقيقة

أهداف الجلسة:
يتوقع من المتدربين

معرفة كيفية صياغة المثنى والجموع بتوظيف التعلم التعاوني	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
 التفريق بين المثنى والجموع.	 
 توظيف التعلم التعاوني في التعليم.	 
 ممارسة التأمل الذاتي.	 

االحتياجات:
الكتاب المقرر )الصف الرابع(.	 
قرطاسية، قصاصات ورقية ملونة.	 

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
)التأمل في تطبيق 

العمل التعاوني(

يقدم المدرب موجزا عن الفعالية.	 
يتفق المدرب مع المتدربين على أساسيات إدارة العمل التعاوني من خالل التوقيع على االتفاقية اآلتية:	 

أنا الموقع أدناه أقر بموافقتي على تطبيق العمل التعاوني في صفي وفقًا للبنود اآلتية:
 آلية العمل واضحة للجميع. -
 توزيع األدوار. -
 احترام الرأي اآلخر والتفكير بالبدائل المطروحة. -
 فهم المهمة من قبل جميع أفراد المجموعة. -
 التأمل بممارساتي الصفية في تطبيق العمل التعاوني. -

مع االحترام والتقدير
التوقيع

تقسيم المتدربين الى عدة مجموعات بأسماء )المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير(.	 
رسم مشجر على اللوح القالب يمثل المفردات ويتفرع منه المثنى والجموع.	 
يطلب المدرب من كل صياغة مفردات بما يتالءم واسم مجموعته. 	 
لصق أعمال المجموعات على المشجر في المكان المخصص لذلك.	 
من خالل التأمل الذاتي نطرح بعض األخطاء المفاهيمية مثل: كلمة بنات هل هي جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير؟	 

90
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فعالية رقم)2(:
) تجربتي (

تقسيم المتدربين الى عدة مجموعات وإثارة عصف ذهني حول )أمثلة حية من تطبيق المعلم للعمل التعاوني داخل الصف(.	 
قيم التجارب التي استمعت إليها حول تطبيق التعلم التعاوني بناًء على اإلجابة عن األسئلة اآلتية:	 
هل تحفزك التجارب التي استمعت إليها لتطبيق التعلم التعاوني في صفك؟	 
هل كان للبيئة الصفية دور في تسهيل تطبيق التعلم التعاوني في صفك؟	 
هل كانت الرؤية واضحة لدى إدارة المدرسة والزمالء بأهمية تطبيق التعلم التعاوني؟	 
ما الصعوبات التي تراها مشتركة بينك وبين زمالئك من خالل عرض تجاربهم؟	 
اإلجابة عن التساؤالت السابقة بشكل فردي لمدة 5 دقائق ثم العمل ضمن مجموعات والعرض بطريقة الجالري. 	 

90
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ملحق رقم )1(
نموذج تطبيقي لدرس بطريقة التعلم التعاوني

الصف: الثالث االبتدائي اإليمان بالمالئكة 

األهداف :ينتظر من التلميذ أن :

يذكر ثالث جمل على األقل عن خلق المالئكة وصفاتهم .	 

 يعدد أسماء ثالثة من المالئكة .	 

 يفرق بين المالئكة والناس من حيث الخلق والصفات .	 

 يذكر ثالثة أعمال للمالئكة .	 

 يكتب جملة عن واجب المسلم نحو المالئكة يعبر فيها عن إيمانه بالمالئكة .	 

التهيئة:
ُيذّكر المعلم تالميذه بحديث أركان اإلسالم ، ثم يسأل عن الركن الثاني من أركان اإليمان، ويعلن أن درس اليوم هو )اإليمان بالمالئكة(.

أسلوب العمل وتوزيع المهمات:
يقســم المعلــم التالميــذ إلــى ســت مجموعــات، كل مجموعــة مــن خمســة تالميــذ مختلفــي المســتويات، يعيــن لــكل مجموعــة قائــدًا، ويــوزع األدوار عليهــم بالطريقــة 

اآلتية:

المجموعات )1،3،5( خلق المالئكة وصفاتهم.. 1

* وتتحدد مهماتها فيما يأتي:

*ذكر ثالث جمل على األقل عن خلق المالئكة وصفاتهم.

*توضيح الفرق بين المالئكة والناس.

*كتابة جملة على األقل تعبر عن واجب المسلم نحو المالئكة.
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المجموعات )2،4،6( أشهر المالئكة وأعمالهم.. 2

وتتحدد مهماتهم فيما يأتي:

*ذكر ثالثة أسماء من أسماء المالئكة.

*ذكر جملة على األقل يعبرون فيها عن إيمانهم بالمالئكة.

* تنفيذ العمل التعاوني: عشر دقائق.

يشــرح المعلــم لــكل مجموعــة المهمــة الموكلــة إليهــا، ويــوزع عليهــم بطاقــات بهــا تعليمــات توضــح المطلــوب منهــم. ويتيــح لهــم فرصــة العمــل التعاونــي المشــترك 
لمــدة عشــر دقائــق، ويتابــع المعلــم ويقــدم المســاعدات الالزمــة.

عرض نتائج العمل التعاوني ومناقشته: عشر دقائق.

تعرض كل مجموعة نتيجة ما توصلت إليه عن طريق المنسق، ويصغي المعلم باهتمام لكل مجموعة، ويدون على السبورة العناصر األساسية للدرس .

التقويم  عشر دقائق .

تقويم العمل التعاوني: ويقدر بدرجة التعاون بين أفراد المجموعة، وصحة ما توصلوا إليه من معلومات.

تقويم التحصيل بين المجموعات: يوزع المعلم بطاقات تتضمن أسئلة موضوعية لتقويم تحصيل كل تلميذ في

المجموعة، تجمع درجات أفراد كل مجموعة، وتعزز المجموعات المتقدمة.
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المادة المرجعية:

أوال: تعريف التعلم التعاوني وأهميته:

ــرة عــن  ــه أســلوب تدريــس يتيــح للطــالب فــرص المشــاركة والتعلــم مــع بعضهــم البعــض فــي مجموعــات صغي ويعــرف عبــد الســالم )2000( التعلــم التعاونــي بأّن
طريــق الحــوار والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض. وقــد أشــارت العديــد مــن البحــوث الميدانيــة إلــى أهميــة التعلــم التعاونــي كأســلوب تدريســي قيــم وفعــال، لمــا لــه مــن 
فائــدة للطلبــة ســواء مــن الناحيــة األكاديميــة أو االجتماعيــة أو النفســية، فهــو يعمــل علــى تحســين أداء الطلبــة فــي التحصيــل الدراســي، تنميــة االتجــاه اإليجابــي 
نحــو التعلــم، تطويــر المهــارات االجتماعيــة، تنميــة القــدرة علــى حــل المشــكالت، وتحســين المهــارات اللغويــة الســيما مهــارة الفهــم القرائــي )Ahuja. 1994 – عبــد 
ــه »مجموعــة مــن التفاعــالت فــي الموقــف  ــى أن ــي عل ــم التعاون ــى التعل ــدري )2001( حيــث يشــير إل ــف آخــر للكن ــو ناجــي، 2001(.  وفــي تعري ــد، 1999 – أب الحمي
التعليمي/التعلمــي؛ تعتمــد علــى إســتخدام المجموعــات الصغيــرة مــن الطــالب الذيــن ينغمســون فــي نشــاط تعليمــي يقــوم علــى التواصــل فيمــا بينهــم؛ مــن أجــل 
إنجــاز أهــداف محــددة، ويتحمــل كل منهــم نصيبــه مــن المســؤولية؛ بحيــث يعــد مســؤواًل عــن تعليــم نفســه وعــن تعليــم اآلخريــن.« )ص،7(.  ولكــي يكــون العمــل 

التعاونــي عمــاًل ناجحــًا، فإنــه ال بــد أن يتضمــن الــدرس جميــع عناصــر التعلــم التعاونــي والتــي حددهــا جونســون وآخــرون )1995( باآلتــي:

االعتمــاد المتبــادل اإليجابــي: يمكــن بنــاؤه بشــكل ناجــح عندمــا يــدرك أعضــاء المجموعــة أنهــم مرتبطــون مــع بعضهــم بعضــًا بطريقــة ال يســتطيع فيهــا أن ينجــح أي . 1
واحــد منهــم إال إذا نجحــوا جميعــًا، و إذا فشــل فشــلوا جميعــًا. ومــن هنــا تــدرك المجموعــة أن جهــد كل فــرد ال يفيــده فحســب بــل يفيــد جميــع أعضــاء المجموعــة 

وفــي نفســه الوقــت يمثــل أســاس إســتراتيجية التعلــم التعاونــي، فــإذا لــم يكــن هنــاك اعتمــاد متبــادل إيجابــي فلــن يكــون هنــاك تعــاون. 

المسؤوليـة الفرديـة والمسئوليـة الجماعيـة: هناك مستويان من مستويات المسئولية التي يجب أن تبنى في المجموعات التعليمية التعاونية على النحو اآلتي:. 2
المجموعة يجب أن تكون مسئولة عن تحقيق أهدافها.   	
وكل عضو من أعضاء المجموعة يجب أن يكون مسئواًل عن اإلسهام بنصيبه في العمل.     	

فالمســؤولية الفرديــة تتــم مــن خــالل تقييــم المجموعــة ألدائهــا لــكل طالــب، وتعــاد النتائــج إلــى المجموعــة والفــرد مــن أجــل التأكــد ممــن هــو فــي حاجــة إلــى 
مســاعدة إضافيــة أو دعــم أو تشــجيع إلنهــاء المهمــة، فهــذا هــو الهــدف األســمى لمفهــوم التعلــم، بمعنــى أن الطــالب يتعلمــون معــًا لكــي يتمكنــوا فيمــا بعــد مــن 

تقديــم أداء أفضــل منفرديــن. 

التفاعــل المعــزز وجهــًا لوجــه: يحتــاج الطــالب إلــى القيــام بعمــل حقيقــي معــًا، وذلــك باالشــتراك فــي اســتخدام المصــادر وتقديــم المســاعدة والدعــم والتشــجيع علــى . 3
الجهــود التــي يبذلهــا كل واحــد منهــم ، فعــن طريــق المجموعــات الصغيــرة يكــون الطالــب وجهــًا لوجــه أمــام زميلــه فــي داخــل المجموعــة الصغيــرة.

تعليــم الطــالب المهــارات الجماعيــة والشــخصية المطلوبــة: مــن خــالل تكويــن المجموعــات الصغيــرة داخــل الفصــل مــن أجــل اســتخدام التعلــم التعاونــي يجــب أن يتعلــم . 4
ــة، وبمــا أن التعــاون والصــراع  ــاء الثقــة والتواصــل، وإدارة الصــراع بطريقــة هادفــة تمامــًا ليتعلــم المهــارات التعليمي ــادة، واتخــاذ القــرارات، وبنـ األعضــاء مهــارات القي

متالزمــان، فــإن اإلجــراءات والمهــارات الالزمــة إلدارة الصــراع بشــكل بنــاء تعتبــر ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للنجــاح الدائــم للمجموعــات التعليميــة التعاونيــة. 

معالجــة عمــل المجموعــة: تعتبــر الخطــوة األخيــرة فــي تقويــم عمــل المجموعــة ، ومــدى تحقــق أهدافهــا، ومــدى محافظتهــا علــى عالقــات عمــل فاعلــة بيــن أفرادهــا  . 5
إن المجموعــات بحاجــة إلــى بيــان تصرفــات األعضــاء المفيــدة وغيــر المفيــدة التخــاذ القــرارات حــول التصرفــات التــي يجــب أن تســتمر ،وتلــك التــي يجــب أن يتــم تعديلهــا، 

إذ أن التطــور المســتمر لعمليــة التعلــم ينتــج عــن التحليــل الدقيــق لطريقــة عمــل األعضــاء معــًا، وكيفيــة إثــراء فاعليــة عمــل المجموعــات )عمــران، 2002(.
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وعنــد اســتخدام أســلوب التعلــم التعاونــي فــي التدريــس فــإّن لــكل مــن المعلــم والمتعلــم أدوارًا يقومــان بهــا. وحــدد )العيونــي،2003( تلــك األدوار حيــث يقــوم المعلــم 
بإعــداد بيئــة التعلــم والمــواد الالزمــة التــي تســتخدم للمعالجــة، وبتقســيم أفــراد الصــف وفــق مجموعــات متعاونــة وفــق مهــام محــددة مســبقا، مــع تزويــد الطــالب 
بالمشــكالت أو المواقــف، ومســاعدتهم علــى تحديــد المشــكلة مــع متابعــة تقــدم أفــراد المجموعــة، وإســهامات كل فــرد داخــل كل مجموعة. ويــرى )العيوني،2003( 
أّن دوَر المعلــم ينحصــر فــي تنظيــم الخبــرة وتحديدهــا وصياغتهــا، وجمــع المعلومــات والبيانــات وتنظيمهــا والمعالجــة والتنظيــم واالختيــار للمعلومــات، وتنشــيط 

الخبــرات الســابقة وربطهــا بالخبــرات والمواقــف الجديــدة، والتفاعــل فــي إطــار العمــل الجماعــي التعاونــي، وممارســة االســتقصاء الذهنــي الفــردي والجماعــي.

ثانيا: استراتيجيات التعلم التعاوني:

للتعلــم التعاونــي اســتراتيجيات متعــددة تتخــذ صيغــًا وأشــكااًل عديــدة إال أنهــا تشــترك جميعــًا فــي ســمات أساســية منهــا أنهــا تســتخدم مجموعــات صغيــرة مــن 
الطــالب لتعزيــز التعــاون والتفاعــل بينهــم فــي المــادة الدراســية. وقــد عــرض الحذيفــي وآخــرون )2004( مجموعــة مــن اســتراتيجيات التعلــم التعاونــي منهــا: التعلــم 

. )STAD(فــرق التحصيــل  ) Jigsaw(- المجاميــع الفرعيــة  -)Group Investigation( مجموعــة تحقيــق واستكشــاف -)LearningTogether( الجماعــي

ومن استراتجيات التعلم التعاوني:

أشكال التعلم التعاوني:

هناك عدة أشكال للتعلم التعاوني، لكنها جميعًا تشترك في أنها تتيح للمتعلمين فرصا للعمل معًا في مجموعات صغيرة يساعدون بعضهم بعضا هي:

 أ ( فرق التعلم الجماعية:

وفيها يتم التعلم بطريقة تجعل تعلم أعضاء المجموعة الواحدة مسئولية جماعية ويتم من خالل الخطوات اآلتية:

ينظم المعلم التالميذ في مجموعات متعاونة وفقًا لرغباتهم وميولهم نحو دراسة مشكلة معينة ، وتتكون المجموعة الواحدة من )6-2( أعضاء .. 1

يختار الموضوعات الفردية في المشكلة ويحدد األهداف والمهام ويوزعها على أفراد المجموعة.. 2

يحدد المصادر واألنشطة والمواد التعليمية التي سيتم استخدامها.. 3

 يشترك أفراد كل مجموعة في إنجاز المهمة الموكلة لهم.. 4

تقدم كل مجموعة تقريرها النهائي أمام بقية المجموعات. . 5

ب( الفرق المتشاركة:
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وفيهــا يقســم المتعلمــون إلــى مجموعــات متســاوية تمامــًا، ثــم تقســم مــادة التعلــم بحســب عــدد أفــراد كل مجموعــة بحيــث يخصــص لــكل عضــو فــي . 1
المجموعــة جــزءا مــن الموضــوع أو المــادة.

 يطلــب مــن أفــراد المجموعــة المســئولين عــن نفــس الجــزء مــن جميــع المجموعــات االلتقــاء معــًا فــي لقــاء الخبــراء ، يتدارســون الجــزء المخصــص لهــم ثــم يعــودون . 2
إلــى مجموعاتهــم ليعلموهــا مــا تعلموه.

يتم تقويم المجموعات باختبارات فردية وتفوز المجموعة التي يحصل أعضاؤها على أعلى الدرجات.. 3

ج( فرق التعلم معًا:

وفيهــا يســعى المتعلمــون لتحقيــق هــدف مشــترك واحــد، حيــث يقســم المتعلمــون إلــى فــرق تســاعد بعضهــا بعضــا فــي الواجبــات والقيــام بالمهــام ، وفهــم المــادة 
داخــل الصــف وخارجــه.

تقدم المجموعة تقريرًا عن عملها وتتنافس فيما بينها بما تقدمه من مساعدة ألفرادها.

تقّوم المجموعات بنتائج اختبارات التحصيل وبنوعية التقارير المقدمة.

إســتراتيجية فرق التحصيل )Student Teams Achievement Division( أنشــأها Robert slavin عام 1980. وقســم الطالب إلى عدة مجموعات غير متجانســة 
تتكــون كل منهــا مــن 4-5 طــالب, ثــم يتعــاون أعضــاء كل مجموعــة مــع بعضهــم البعــض فــي دراســة ورقــة واحــدة, ثــم يختبــر كل طالــب داخــل المجموعــة الواحــدة 

.)Achievement Division( باختبــار قصيــر, ويتــم حســاب درجــة المجموعــة مــن درجــات أعضائهــا باســتخدام نظــام فئــات التحصيــل

إســتراتيجية المجاميــع الفرعيــة )Jigsaw(: صمــم هــذه اإلســتراتيجية Arnsonetal عــام 1978. والتــي تقــوم علــى تقســيم الــدرس علــى أفــراد المجموعــة، ويقــوم 
كل طالــب بتعلــم جــزء واحــد، ثــم ينضــم إلــى مجموعــة جديــدة تتكــون مــن جميــع الطــالب المســئولين عــن نفــس الموضــوع، وبعــد أن يتــم التعلــم يعــود كل طالــب 

إلــى مجموعتــه األصليــة ويعلمهــم مــا تعلــم.
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الوحدة السادسة: الدراما ولعب األدوار

توظيف الدراما ولعب األدوار في تدريس النواسخ

الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

الثامن/ الجلسة األولى، التاسع / الجلسة الثانيةاألسبوع/ الجلسة

مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة 
بالمحتوى وطرائق تدريسه

ركنا الجملة اإلسمية )المبتدأ والخبر(.	 
التغيير الذي يطرأ على ركني الجملة اإلسمية عند دخول إحدى النواسخ عليهما.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات 
الخاصة بالمعلم والواردة في ملحق التطور 

)PTPDI المهني

ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية: 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.14.15.16

مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر 
اللغة العربية من )1-4(

ندخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة اإلسمية )الصف الرابع، جـ1، ص101(.
ندخل ليس على الجملة اإلسمية مع مراعاة ما يطرأ على الجملة من تغيير )الصف الرابع، جـ2، ص71(. 

األخطاء المفاهيمية المتوقعة من 
المتعلمين

اللبس في تحديد عالمة اإلعراب عند دخول إحدى النواسخ على الجملة اإلسمية.

القدرة على تحديد عالمة اإلعراب عند دخول إحدى النواسخ على ركني الجملة اإلسمية. الكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة السادسة: اللغة العربية )الدراما(
األنشطة والفعاليات

  مخرجات الوحدة التدريبية: 

يتوقع بعد االنتهاء من الوحدة أن يكون المشاركون قادرين على: 

 تعليم النواسخ )كان وأخواتها، إن وأخواتها(.	 

 توظيف الدراما في التعليم في الوقت المناسب والمواضيع المناسبة.	 

 وتوظيف الدراما مع مراعاة مبادئ استخدامها. 	 

 األخطاء المفاهيمية: اللبس في تحديد عالمة االعراب عند دخول إحدى النواسخ على الجملة اإلسمية.

المهمات التقويمية المصادر أساليب التقويم منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة الجلسة

يمثل الطلبة في 
الصف )درس الفصول 

األربعة ( ويصورها 
المعلم بجهازه الذكي 

ويعرض كل متدرب 
في حلقة التعلم ما 

جرى في صفه ويتلقى 
المالحظات للتطوير

الكتاب المقرر 
كاميرا \ جوال 
ذكي للتصوير-

LCD

يختار المتدرب 
استراتيجية الستخدام 

الدراما ،ويطبقها 
في الصف ويصورها، 

ويعرض الفيلم المصور 
على الطلبة

التعلم 
بالدراما 
ولعب 
االدوار

30 دقيقة التعرف على التغيير 	 
الذي يطرأ على 

الجلمة اإلسمية عند 
إدخال إحدى النواسخ 

عليها .
توظيف الدراما في 	 

التعليم 
 

)حوار وأمثلة 
من الواقع(

) عمل 
النواسخ(
) مبادئ 
مقترحة(

 التعرف على التغير 	 
الذي يطرأ على 

الجملة االسمية عند 
دخول احدى النواسخ 
عليها توظيف الدراما 

في التعليم في 
الوقت المناسب 

والمواضيع المناسبة.   ى
ول

األ
 / 

من
لثا

ا
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المهمات 
التقويمية

المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
الكتاب المقرر 

كاميرا / 
جوال ذكي 

للتصوير-
LCD

يطلب من المتدربين 
بناء قائمة إليجابيات 

الدراما من أجل 
إشراكهم بالتعلم، 

ويعرض هذه  القائمة 
على الزمالء في حلقة 

التعلم التالية.

التعلم بالدراما 45 دقيقة التغيير الذي يطرأ على 
الجلمة اإلسمية عند إدخال 

إحدى النواسخ عليها.
 تعليم النواسخ )كان 	 

وأخواتها، إن وأخواتها(.
 توظيف الدراما في 	 

التعليم.

)أمثل الجملة 
اإلسمية والنواسخ(

)استمع وأمثل 
وارسم(

)اعرض مسرحية ثم 
اقترح اخرى(

 تعليم النواسخ 	 
)كان وأخواتها، إن 

وأخواتها(
 توظيف الدراما 	 

في التعليم في 
الوقت المناسب 

والمواضيع 
المناسبة.

 توظيف الدراما 	 
مع مراعاة مبادئ 

استخدامها  

ية
ثان

 ال
ع/

س
لتا

ا

 

اليوم الثامن: الجلسة 1

الجلسة األولى: التعلم بالدراما ....................                                زمن الجلسة:) 90( دقيقة

أهداف الجلسة:
  التعرف على الجملة اإلسمية قبل إدخال النواسخ عليها.	 
  التعرف على التغيير الذي يطرأ على الجلمة اإلسمية عند إدخال إحدى النواسخ عليها.	 
  توظيف الدراما في التعليم. 	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
  تدريس الجملة اإلسمية قبل إدخال النواسخ عليها	 
  التعرف على التغير الذي يطرأ على الجملة االسمية عند دخول احدى النواسخ عليها .	 
  توظيف الدراما في التعليم في الوقت المناسب والمواضيع المناسبة.	 
  توظيف الدراما مع مراعاة مبادئ استخدامها. 	 

LCD-االحتياجات: الكتاب المقرر- كاميرا / جوال ذكي للتصوير
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الفعاليات

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم)1(:
حوا ر وأمثلة من 

الواقع

عصف ذهني حول الموضوع.	 
يطلب المدرب من المتدربين تعريف الدراما ولعب االدوار والحوار.	 
يطلب من المتدربين التفريق بين المصطلحات الثالثة. 	 
يدير المدرب نقاشًا حول تجاربهم في استخدام الدراما في التعليم.	 
يطرح المتدربون امثلة حول استخدامهم الدراما في التعليم من منهاج )1-4(.	 
يناقش المدرب مع المتدربين معيقات استخدام الدراما.	 
يطلب من المتدربين عرض طرق للتغلب على المعيقات.	 

30 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)عمل النواسخ(

يقسم المتدرب المشاركين الى مجموعات. 	 
تسمية المجموعات: المجموعة االولى الدراما، المجموعة الثانية لعب االدوار، المجموعة الثالثة الحوار.	 
يطلب من كل مجموعة حسب مسماها اعداد فعالية لتدريس النواسخ )كان واخواتها، ان واخواتها( عند دخولهما على الجملة 	 

االسمية.
يطلب من المتدربين تمثيل عملهم أمام المجموعات األخرى. 	 
َتعرض جميع المعلومات عملها أمام الجميع. 	 
يطلب من المتدربين تقييم فعالياتهم وكيفية تطويرها.	 
يطلب من المتدربين مناقشة امكانية تطبيقها داخل غرفة الصف.	 

30 دقيقة

فعالية رقم )3(:
)مبادئ مقترحة(

يقسم المتدربون الى ثالثة مجموعات.	 
يطلب من المتدربين تحديد مبادئ لتعليم الدراما.	 
تناقش المجموعات المبادئ. 	 
يعمل مقارنة بين مبادئ المجموعات.	 
يناقش المدرب مع المتدربين امكانية تطبيقها في الغرفة الصفية.	 
يعد المدرب قائمة مقترحة بمبادئ تعليم الدراما ولعب االدوار.	 
يناقش الفروقات بين المجموعات وبين قائمة المدرب المقترحة.	 
يقوم المدرب برصد مدى التوافق بينه وبين ما كتبته المجموعات على الورق القالب.	 
يخرج المتدربون بوثيقة فيها مجموعة المبادىء المتفق عليها كأساس للعمل في المستقبل.	 

30  دقيقة
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الجلسة الثانية: ..تطبيقات على التعلم بالدراما                           زمن الجلسة: )90( دقيقة

أهداف الجلسة:

يتوقع من المتدربين أن يكونوا قادرين على:
تعليم النواسخ )كان وأخواتها، إن وأخواتها(.	 
توظيف الدراما في التعليم.	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: متدربون قادرون على:
تعليم النواسخ )كان وأخواتها، إن وأخواتها(.	 
توظيف الدراما في التعليم في الوقت المناسب والمواضيع المناسبة.	 
توظيف الدراما مع مراعاة مبادئ استخدامها. 	 

LCD-االحتياجات:   الكتاب المقرر- كاميرا / جوال ذكي للتصوير

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
أمثل الجملة اإلسمية 

والنواسخ

يقسم المدرب المشاركين الى مجموعات صغيرة.	 
تكتب كل مجموعة ثالث جمل اسمية على بطاقة ملونة. 	 
يطلب المدرب من المجموعات تبادل البطاقات.  	 
يطلب من المجموعات إدخال إن أو أحد اخواتها على الجمل وإدخال كان أو أحد أخواتها على الجمل.	 
تتبادل المجموعات البطاقات.  	 
تتأمل المجموعات عملها وتثير حوارًا حولها.	 
يمثل فرٌد من المجموعة األولى دور الجملة اإلسمية.	 
يأتي فرٌد من المجموعة الثانية ونسميه إن.	 
يأتي فرٌد من المجموعة الثالثة ونسميه كان.	 
يخرج فرٌد من المجموعة الرابعة يحدث التغيير المناسب على الجملة اإلسمية بعد دخول إن.	 
يأتي  فرٌد من المجموعة الخامسة ويحدث التغيير المناسب على الجملة اإلسمية بعد دخول كان.	 
بعد تمثيل الموضوع كمسرحية عملية نطلب من الجميع التأمل ورصد المالحظات.  	 
يطلب من المجموعات الخروج بقائمة موحدة من النصائح وكتابتها على الورق القالب.	 

30 دقيقة
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الجلسة الثانية: ..تطبيقات على التعلم بالدراما                           زمن الجلسة: )90( دقيقة

فعالية رقم )2(:
استمتع ومثل وارسم

يطلب من المشاركين مناقشة كيفية استثمار الدراما في تطوير قدرات الطلبة في اللغة العربية.	 
يدير المدرب نقاشا مع المتدربين حول استراتيجيات مقترحة لتطوير اللغة باستخدام الدراما.	 
يطلب من المتدربين تبيان كيفية تنفيذ الدراما.	 
يقسم المشاركين الى اربعة مجموعات: المجموعة االولى االيماء، والمجموعة الثانية مجموعات اختيارية، والمجموعة 	 

الثالثة قصة تتبعيه، والمجموعة الرابعة اسمع وارسم.
يطلب من كل مجموعة كيفية تنفيذ الدراما في تلك المجموعات.	 
تتبادل المجموعات ما قاموا بتنفيذه فيما بينهم.	 
يفتح المدرب نقاشا بين المجموعات لمناقشة االستراتيجيات المقترحة لتفعيل دور الدراما وتوظيفها في الصف وذلك 	 

بتطبيقها على درس الفصول األربعة وعمل مسرحية بالرسم واإليماء والكالم.

30 دقيقة

فعالية رقم )3(:
)اعرض مسرحية ثم اقترح 

اخرى(

يقوم المدرب بعرض مسرحية المحاكمة على الشاشة 	 
من الرابط https://www.youtube.com/watch?v=AnuZbbv7YL4 يثير المدرب نقاشًا حول مسرحية )كان واخواتها(	 
يطلب المدرب من المتدربين التفكير بمسرحيات مماثلة يمكن توظيفها.	 

30 دقيقة

المادة المرجعية

الدرامــا هــي طريقــة يتــم فيهــا تنظيــم المــادة التعليميــة علــى شــكل نصــوص دراميــة حيــث يتــم تشــكيل هــذه المــادة فــي مواقــف عمليــة، مــع التركيــز علــى العناصــر 
واألفــكار المهمــة المــراد توصيلهــا، ويقــوم الطلبــة بتمثيــل األدوار للمواقــف المتضمنــة بعــد تدريبهــم علــى أداء هــذه األدوار لخدمــة المــادة التعليميــة تحــت إشــراف 

المعلــم. )هنيــة، 2008(.

األمور التي يجب على معلم الدراما مراعاتها أثناء تطبيقه للدراما التعليمية.

لضمان عنصر التشويق في العمل الدرامي يجب مراعاة مايلي:

اختيار الموضوع المالئم الحتياجات المشاركين وأعمارهم.. 1

اختيار العمل الدرامي ذي البداية المثيرة، الذي قد يستحوذ على خيال المشاركين بمجرد االستماع إليه.. 2

اختيــار العمــل الدرامــي المتنــوع األســاليب والمضاميــن، لتشــجيع المشــاركين علــى إثــراء ردود أفعالهــم،إن هــذا األســلوب ينمــي وعــي المشــاركين، ويعتبرهــم . 3
مصــدرًا ثريــًا للدرامــا، ألنهــم يأتــون مــن بيــوت ذات خلفيــات ثقافيــة وبيئيــة متنوعــة.

 اختيــار العمــل الدرامــي ذي التركيــب البســيط، الــذي لــه حبكــة واضحــة، مفرداتهــا بســيطة مواضيعهــا مثيرة،لهــا تأثيــر وجدانــي، ويجــب أن ال يتــم اختيــار العمــل . 4
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الدرامــي الــذي تكثــر فيــه التفســيرات والوصــف حيــث يــؤدي ذلــك إلــى تشــويش فــي توافــق أحداثــه.

عّلــم الدرامــا كمــا لــو أنــك مؤلفهــا، اقرأهــا مــن البدايــة إلــى النهايــة عــدة مــرات، تصــور تسلســل المشــاهد واألحــداث، أضــف روحــًا حيويــة إلــى الشــخصيات والمــكان . 5
والزمان.

 تجنــب حفــظ العمــل الدرامــي، وّدون لمحــة عامــة عــن األحــداث، واذكرهــا حدثــًا بعــد حــدث، ارســم خارطــة لهــذه األحــداث حتــى تتمكــن مــن تذكرهــا وتصورهــا . 6
ذهنيــًا

اعكس إيمانًا وانخراطًا تاّمين في القصة، فالمشاركون الصغار يبدون اهتمامًا كاماًل بمشاعر الراوي للقصة أكثر من اهتمامهم بأسلوب روايتها وقراءتها.. 7

 ارِو القصة الدرامية بإسهاب وبسرعة أقل من العادة، فالمشاركون الصغار يحتاجون إلى وقت معين الستيعاب الكلمات وتصور األحداث. . 8

قم بتغيير حدة الصوت لتسليط الضوء على بعض النقاط أو األحداث. . 9

اســتخدم مقاطعــات صامتــة تعبيريــة ألن الصمــت يعنــي التأثيــر الدرامــي للقصــة، حيــث أن الصمــت يعطــي الفرصــة للمشــاركين الصغــار للتكهــن باألحــداث . 10
والتفكيــر بهــا.

اجعــل شــخصيات البحــث متحدثــة، أعطهــم كالمــًا وصــورًا كلمــا أتاحــت الفرصــة ذلــك، وأعــط تنغيمــًا صوتيــًا معينــًا لــكل شــخصية، وبســرعة تختلــف عــن . 11
الشــخصيةاألخرى.

ــى، . 12 ــدأ بـــ )مت ــي تب ــك الت ــة القصــة تل ــى بعــض األســئلة المســتخدمة فــي بداي ــة عل ــد المشــاركين، ومــن األمثل ــر عن ــارة التفكي اطــرح بعــض األســئلة مــن أجــل إث
أين،كيــف؟( ولكــن مــن األســئلة المســتخدمة فــي نهايــة القصــة المبــدوءة بـــ )لمــاذا؟(

ال يتوقــع المشــاركون منــك أن تكــون ممثــاًل موهوبــًا عنــد ســردالقصة الدراميــة ويكمــن مفتــاح الحــل بإضافــة بعــض العناصــر الدراميــة، لتجعــل مــن أدائــك للقصــة . 13
نجمــًا المعــًا، وحتــى ال تشــتت المســتمعين يجــب التركيــز علــى القصــة الدراميــة فقــط، وأن تكــون ثقتــك بنفســك عاليــة أثنــاء الســرد.

القضايا األساسية التي يجب على المعلم أن يعرفها عنداستخدام الدراما التعليمية.

هنالك بعض القضايا التي يجب أن يدركها المعلم قبل القيام بأي عمل درامي أو أثناءه وهي كاآلتي:

الدراما عبارة عن أسلوب تدريس، وليس هدفًا بحد ذاته، فنحن ال ندرس الدراما في المدارس ألعداد ممثلين.. 1

 التخطيــط المســبق قبــل القيــام بالنشــاط الــذي علــى المشــاركين القيــام بــه، قبــل االســتمرار فــي النشــاط كذلــك كتابــة األســئلة المفتاحيــة والســابرة، التــي . 2
ســتتحدى تفكيــر المشــاركين ككل.

 ترتيــب غرفــة الصــف مــن خــالل مراعــاة األمــور اآلتيــة: وجــود فــراغ يتيــح تحــرك المشــاركين بحريــة، تمكــن المشــاركين مــن رؤيــة التعابيــر المختلفــة لوجــه المعلــم . 3
عــن قــرب.

عــدم التدريــب علــى مشــاهد الدرامــا مــع المشــاركين، قبــل أن يراهــا المشــرف أو المديــر، أو أي زائــر آخــر، ألنهــا تفقــد قيمتهــا عنــد المشــاركين، وإن كان ال بــد مــن . 4
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التــدرب علــى بعــض المشــاهد مســبقًا فيجــب فــورًا االنتقــال إلــى طــرح األســئلة الجيــدة واالنتقــال إلــى مناقشــة الهــدف مــع المشــاركين، وتحــت كل الظــروف، 
يمنــع التدريــب علــى األســئلة المطروحــة وإعادتهــا فــي المــرة التاليــة.

 الثناء على مالحظات واقتراحات المشاركين، وتطوير الدراما بناء على ذلك.. 5

 ليــس مــن الضــرورةأن تســتمر حصــة الدرامــا لمــدة 45 دقيقــة، بــل يمكــن أن تكــون 5 دقائــق، إلثــراء عمليــة التعلــم أو االســتعداد لهــا، و يمكــن أن تكــون نصــف . 6
ســاعة أو ســاعة أو حتــى تســتمر ألســابيع كجــزء مــن األعمــال اليوميــة داخــل الصــف.

 فكرة واحدة وبسيطة في الدراما أفضل من األفكار المركبة والكثيرة.. 7

 لعب المعلم ألحد األدوار مهم، اختيار المعلم للدور الذي يلعبه يعتبر ضروريًا.. 8

إن رســم بعــض المشــاهد بعــد نهايــة كل عمــل درامــي قــد ال يكــون دائمــًا فعــااًل، فالرســم يكــون فعــااًل عندمــا يكــون مدخــاًل للتقــدم فــي الدرامــا، والدخــول إلــى . 9
منــاٍح أخــرى، وليــس فقــط رســم بعــض المشــاهد التــي يتذكرهــا بعــض المشــاركين مــن الموقــف الدرامــي، اســتخدام العديــد مــن الرمــوز لقصــة الدرامــا ليــس 
ضروريــًا، )المقصــود بالرمــز هــو شــعار القصــة(. اســتخدم واحــدًا أو اثنيــن مــن الرمــوز المتعلقــة بالقصــة، و تأكــد مــن أن المشــاركين أخــذوا الوقــت الكافــي لرؤيتهــا، 

والتمعــن فيهــا، ألن النظــر والتمعــن فــي الشــيء المحسوســأبقى فــي ذهــن المشــارك مــن الشــيء المجــرد.

 إذا استخدمت الدراما لربط المباحث الدراسية تأكد من أن الربط كان واضحًا.. 10

االســتخدام المســتمر للدرامــا مهــم لتطويــر مهــارات المعلــم، ويعتبــر خطــوة ضروريــة حتــى يصبــح باإلمــكان اســتخدامها إلثــراء المنهــاج فــي المباحــث المختلفــة . 11
الحقــًا. )الرجعــي، 2002(
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الوحدة السابعة: التقويم

 توظيف التقويم الحقيقي في قواعد اللغة

الهدف العام: تطوير كفايات المعلمين في تعليم اللغة العربية للصفوف من )4-1(

العاشر/ الجلسة األولى ، الحادي عشر / الجلسة الثانيةاألسبوع/ الجلسة

مخرجات التعلم المقصودة المتعلقة بالمحتوى 
وطرائق تدريسه

تمييز الفرق بين التقويم الحقيقي والتقويم التقليدي.	 
تمييز العالقة بين التقويم الحقيقي وتحسين االداء. 	 
تصميم مهمات تقويمية مبنية على التقويم الحقيقي.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف )الكفايات الخاصة 
)PTPDI بالمعلم والواردة في ملحق التطور المهني

ترتبط األهداف بكفايات ملحق التطور المهني اآلتية: 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.14.15.16

مواقع الربط بين المحتوى التدريبي ومقرر اللغة 
العربية من )1-4(

نضع التاء المربوطة أو الهاء في آخر كل كلمة )الصف الثالث، جـ1، ص32(
نلون الكلمات المنتهية بتاء مربوطة باللون األحمر، والكلمات المنتهية بتاء مبسوطة باللون األخضر)الصف الثالث، 

جـ1، ص93(

اللبس في حركة اإلعراب األصلية، والفرعيةاألخطاء المفاهيمية المتوقعة من المتعلمين

القدرة على التمييز بين الحركات اإلعرابية لفظًا وكتابةالكفايات الخاصة بالمتعلمين
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الوحدة السابعة: اللغة العربية )التقويم(

األنشطة والفعاليات

مخرجات الوحدة التدريبية: يتوقع بعد االنتهاء من الوحدة أن يكون المشاركون قادرين على: -
تمييز الفرق بين التقويم الحقيقي والتقويم التقليدي. 	
تمييز العالقة بين التقويم الحقيقي وتحسين االداء.  	
تصميم مهمات تقويمية مبنية على التقويم الحقيقي.  	

الواجبات المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة
اليوم 

والجلسة
اختر وحدة دراسية 

وصمم لها مجموعة 
مهمات تقويمية يتم 

عرضها على شكل خطة 
عمل  وتلقي التغذية 

الراجعة عليها في حلقة 
التعلم 

الكتاب المقرر 	 
)الصف الثاني(

قرطاسية	 
بطاقات	 

يختار المتدربون درسًا 
من الصفوف التي 

يدرسونها ويتفقون 
على معايير التقويم 
التي سيستخدمونها 

في تقويم اداء الطلبة.

 التعلم 
بالتقويم 

البديل

 30

دقيقة
 التفريق بين التاء 	 

المربوطة والتاء 
المبسوطة آخر 

الكلمة.
- التفريق بين التاء 	 

المربوطة والهاء 
آخر الكلمة.

)دراسة حالة (
)التقويم البديل 

والتقويم 
التقليدي(

)مقياس االداء 
المتدرج(

 تمييز الفرق بين 	 
التقويم الحقيقي 

والتقويم 
التقليدي.  

 تمييز العالقة 	 
بين التقويم 

البديل وتحسين 
االداء.

ى
ول

اال
ر/ 

ش
عا

ال
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المصادر أساليب التقويم
منهجية 
التدريب

الزمن األهداف النشاط مخرجات الجلسة الجلسة

الكتاب المقرر 	 
)الصف الثاني(

قرطاسية	 
بطاقات	 

ينفذ المتدربون المهام التقويمية ويتأملون 
التجربة من حيث:

 األمور التي نجحت واألمور التي لم تنجح.	 
 هل تمت االستفادة من النتائج في 	 

تحسين أداء الطلبة؟ وكيف؟
 ما األدوات األكثر فعالية في الحصول 	 

على تقويم حقيقي.

 التعلم 	 
بالتقويم 

البديل.
 التأمل 	 

الذاتي.

45 دقيقة  معرفة الطريقة 	 
المناسبة للتفريق 

بين رسم التاء 
المربوطة والتاء 

المبسوطة.
 تطبيقات إجرائية.	 

)المناظرة(

)اختر تمرينا ثم 
صمم نشاطا(

 تمييز العالقة بين 	 
التقويم البديل 
وتحسين االداء.

 تصميم مهمات 	 
تقويمية مبنية على 

التقويم البديل. ية
ثان

 ال
ر/

ش
عا

 ال
 

اليوم العاشر: الجلسة 1

الجلسة األولى التعلم من خالل التقويم البديل                                         زمن الجلسة: )90( دقيقة

أهداف الجلسة:
التفريق بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة آخر الكلمة.	 
التفريق بين التاء المربوطة والهاء آخر الكلمة.	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: معلمون قادرون على:
تمييز الفرق بين التقويم الحقيقي والتقويم التقليدي	 
تمييز العالقة بين التقويم البديل وتحسين االداء. 	 

االحتياجات: الكتاب المقرر) الصف الثاني(.	 
قرطاسية.	 
بطاقات. 	 
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الفعاليات

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
)دراسة حالة(

يقسم المدرب المشاركين الى مجموعات.	 
تقسم المجموعات حسب الصفوف التي يدرسونها.	 
يوزع المدرب على المجموعات ثالث حاالت.	 
يطلب من كل مجموعة مناقشة االفكار المطروحة في الحاالت المتعلقة )بالتاء المربوطة، والتاء المبسوطة،  والهاء(.	 
تناقش المجموعات االفكار الواردة في الحاالت التي تم توزيعها.	 
تعرض كل مجموعة الحالة التي ناقشتها على الورق القالب.	 
تتجول كل مجموعة لتأمل عمل باقي المجموعات.	 
يحتفظ المدرب باألوراق.	 

30 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)التقويم البديل 

والتقليدي(

 يضع المدرب شريحة تعريف التقويم البديل.	 
 يناقش المتدربون تعريف التقويم البديل.	 
 يطلب المدرب من المتدربين وضع قائمة بالفرق بين التقويم البديل والتقويم الحقيقي.	 
 يضع المتدربون قائمة بالفروق بين التقويم البديل والتقويم الحقيقي.	 
 يعد المتدربون قائمة من االسئلة حول التقويم البديل.	 

30 دقيقة

فعالية رقم)3(:
 )مقياس االداء المتدرج(

يطلب المدرب من المتدربين اقتراح أدوات للتقويم البديل، لتقيم اداء الطلبة بما يضمن تحسينه.	 
يقترح المتدربون أدوات للتقويم البديل.	 
 	. )RUBRC( يعرض المدرب فكرة مقياس األداء المتدرج
يعرض المدرب على المتدربين طريقة بناء المقياس المتدرج.	 
يناقش المتدربون إمكانية تطبيقه.	 

30  دقيقة
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الجلسة الثانية: تطبيقات على التقويم البديل / الحقيقي...                     زمن الجلسة: )90( دقيقة

أهداف الجلسة:
يتوفع من المتدربين أن يكونوا قادرين على:

معرفة الطريقة المناسبة للتفريق بين رسم التاء المربوطة والتاء المبسوطة.	 
 تنفيذ تطبيقات إجرائية.	 

مخرجات ونتاجات الجلسة: متدربون قادرون على:
تمييز العالقة بين التقويم البديل وتحسين االداء. 	 
تصميم مهمات تقويمية مبنية على التقويم البديل.	 

االحتياجات: الكتاب المقرر. 	
قرطاسية. 	
بطاقات. 	

الزمناإلجراءاتالفعالية ورقمها

فعالية رقم )1(:
 )المناظرة(.

يطرح المدرب سؤااًل على المتدربين: هل من العدل أن يُقوم الطالب جميعا بالطريقة نفسها.	 
ينقسم المتدربون الى مجموعتين وفقًا إلجاباتهم.	 
المجموعة األولى تتبنى وجهة النظر القائلة أن من العدل استخدام التقويم نفسه لجميع الطلبة، والمجموعة االخرى تتبنى 	 

وجهة النظر المعاكسة. 
تقوم كل مجموعة بكتابة النقاط التي سيستخدمونها في المناظرة.	 
تقوم كل مجموعة باختيار ممثلين للمناقشة.	 
تناقش كال المجموعتين وجهة نظرهما.	 
ينوه المدرب إلى قضية العدل والمساواة وضرورة اعطاء الفرصة لكل متعلم وفق امكانياته.	 

45 دقيقة

فعالية رقم )2(:
)اختر تمرينًا ثم صمم 

نشاطًا(

يقسم المدرب المتدربين إلى مجموعات.	 
يطلب المدرب من المتدربين اختيار تمرينًا من الكتاب المقرر.	 
تختار المجموعات تمرينًا من الكتاب المقرر.	 
تصمم كل مجموعة نشاطًا غير تقليديًا.	 
تقوم كل مجموعة بشرح آلية النشاط والهدف منه.	 

45 دقيقة
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المادة المرجعية:
مفهوم التقويم البديل

نظرًا لحداثة مفهوم التقويم البديل Alternative Assessment فقد تعددت المصطلحات التي تشير إليه.

وبالرجوع إلى أدبيات القياس والتقويم التربوي نالحظ كثيرًا من المصطلحات أو المفاهيم المرادفة لهذا المفهوم.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد هــذه المفاهيــم أو المصطلحــات، إال أنهــا تتضمــن منظــورًا جديــدًا لفلســفة التقويــم ومنهجياتــه وعملياتــه وأســاليبه وأدواتــه تتخطــى حــدود 
األســاليب واألدوات التقليديــة التــي تعتمــد اعتمــادًا أساســيًا علــى االختبــارات التقليديــة المتعــارف عليهــا، والتــي تتطلــب الورقــة والقلــم، واالختيــار مــن بيــن بدائــل 

معطــاة فــي مفــردات االختيــار مــن متعــدد، أو الصــواب أو الخطــأ، أو المزاوجــة، أو غيرهــا.

ولعــل أكثــر هــذه المفاهيــم شــيوعًا: »التقويــم البديــل«، و«التقويــم األصيــل أو الواقعــي«، و«التقويــم القائــم علــى األداء«، حيــث إنهــا تجمــع بيــن ثناياهــا مضاميــن 
المفاهيــم األخــرى. غيــر أن مفهــوم »التقويــم البديل«يعــد أكثرهــا عمومية.)عــالم،1425،ص31(.

Authentic Assessment  وهناك إشكاليات في األدبيات التربوية حول صلة مفهوم التقييم الحقيقي

ــرى أّن هــذه المفاهيــم  ــاك مــن ي ــم األداء Perfomance Assessment ، فهن ــل  Alternative Assessmentوتقوي ــه بــكل مــن مفهومــي التقييــم البدي وعالقت
الثالثــة مترادفــة فــي حيــن يفــرق آخــرون بينهــا، ولــكٍل وجهــة نظــره فــي بيــان الفــروق هــذه وأيهمــا أعــم مــن اآلخــر.

ولتبيان هذه اإلشكالية. نستعرض أواًل بإيجاز معاني هذه المفاهيم الثالثة على النحو اآلتي:

التقييم البديل:
تقييــم ال يعتمــد علــى توظيــف االختبــارات التحصيليــة التقليديــة التــي تتطلــب مــن المجيــب فقــط اســتدعاء المعلومــات مــن الذاكــرة التــي ســبق لــه دراســتها وإنمــا 
يعتمــد علــى أســاليب وأدوات غيــر تقليديــة تشــمل: اختبــارات األداء، حقائــب اإلنجــاز، المقابــالت، األوراق البحثيــة، صحائــف الطــالب، العــروض العمليــة والشــفوية، 

التقويــم الذاتــي، تقويــم األقــران، المشــروعات... وغيرهــا.

تقويم األداء :
تقييم يتطلب من الطلبة أداء مهمة حقيقية )كتابة مقال، تصنيف أشياء، إعداد مشروع، إجراء تجربة..الخ(.

التقويم الحقيقي:
تقييم يتطلب من الطلبة أداء مهمة حقيقية ذات صلة بحياتهم الشخصية االجتماعية.
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وبتأمل المفاهيم الثالثة نستنتج:
أّن مفهوم التقييم البديل هو أكثرها عمومية، ومن ثم فهو قد يتضمن داخله مفهومي تقييم األداء والتقييم الحقيقي.

أن تقويــم األداء أشــمل مــن التقييــم الحقيقــي لكــون تقييــم األداء يتطلــب القيــام بمهمــة حقيقيــة علــى إطالقهــا فــي حيــن أن مفهــوم التقييــم الحقيقــي يشــترط أن 
تكــون هــذه المهمــة ذات صلــة بحيــاة الطلبــة الشــخصية أو االجتماعيــة ومــن ثــم يمكــن النظــر لهــذه المفاهيــم الثالثــة علــى أنهــا غيــر مترادفــة..وأن التقييــم البديــل 

هــو أكثرهــا عموميــة يليــه تقييــم األداء ثــم التقييــم الحقيقــي.

)زيتون،1428(

تعريف التقويم البديل:
يعرفــه بــاكار ومعاونــوه )Bakker,et.,1990 ( أنــه تقويــم متعــدد األبعــاد لمــدى متســع مــن القــدرات والمهــارات، وال يقتصــر علــى اختبــارات الورقــة والقلــم، وإنمــا 

يشــتمل أيضــًا علــى أســاليب أخــرى متنوعــة، مثــل مالحظــة أداء المتعلــم، والتعليــق علــى نتاجاتــه، وإجــراء مقابــالت شــخصية معــه، ومراجعــة إنجازاتــه الســابقة.

ــم علــى األداء يســمح  ــم القائ ــن تعلمــه، وهــذا التقوي ــذ أنشــطة، أو َيكــوّن نتاجــات تبي ــم تنفي ــل يتطلــب مــن المتعل ــم البدي ــز)Wiggins,1992 ( التقوي وعرفــه ويجن
ــة. ــراز مــا يمكنهــم أداؤه فــي مواقــف واقعي ــن إب للمتعلمي

وتعريــف بيرنبــوم ودوشــى ) Birenbaum&Dochy,1996( للتقويــم البديــل هــو: مجموعــة مــن األســاليب واألدوات التــي تشــمل مهــام أدائيــة أصيلــة أو واقعيــة، 
ومحــاكاة، وملفــات أعمــال، وصحائــف، ومشــروعات جماعيــة، ومعروضــات، ومالحظــات، ومقابــالت، وعــروض شــفهية، وتقويــم ذاتــي، وتقويــم األقــران، وغيــر ذلــك.

ومن هذا يتضح أنه على الرغم من اختالف هذه التعريفات من الناحية اللفظية، إال أنها تتفق جميعًا على الهدف من التقويم البديل، وأساليبه المتنوعة.

فالتقويــم البديــل يعــد مــن المفاهيــم المتســعة، حيــث يشــمل أنواعــًا مختلفــة مــن أســاليب التقويــم التــي تتطلــب مــن المتعلــم أن يظهــر كفاءتــه ومعارفــه بتكويــن أو 
إنشــاء اســتجابات، أو ابتــكار نتاجــات؛ لذلــك يفضــل النظــر إلــى التقويــم البديــل علــى أنــه متصــل مــن األســاليب أو الصيــغ التــي تتــراوح بيــن اســتجابات بســيطة مفتوحــة 

يكتبهــا المتعلــم، وتوضيحــات شــاملة، وتجمعــات مــن األعمــال المتكاملــة للمتعلــم عبــر الزمن.)عــالم،1425، ص31ـ34(.
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خصائص التقويم التربوي البديل:
يتميز التقويم التربوي البديل بأساليبه المتعددة والمتنوعة بخصائص تميزه عن التقويم التقليدي. ويوضح الشكل التالي بعض أهم هذه الخصائص:

االختالف بين التقويم البديل والتقويم التقليدي يختلف من عدة أوجه التي من أبرزها ما هو موضح في الجدول اآلتي:

مقارنة بين التقويم البديل والتقويم التقليدي

التقويم البديل التقويم التقليدي

يأخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من الطالب إنجازها أو أدائها. يأخذ شكل اختبار تحصيلي أسئلته كتابية ـ قد ال تكون لها صلة بواقع الطالبـ مطلوب من الطالب 
اإلجابة عنها باختيار إجابة صحيحة أو تكملة عبارة أو كتابة جمل قصيرة.

تتطلب من الطالب تطبيق معارفهم ومهاراتهم ودمجها إلنجاز المهمة. تتطلب من الطالب تذكر معلومات سبق لهم دراستها.

يوظف الطالب مهارات التفكير العليا ألداء المهمة )مهارات، التطبيق، 
التحليل، التقييم، التركيب(.

يوظف الطالب عادة مهارات التفكير الدنيا إلنجاز المهمة)مهارات التذكر، االستيعاب(.

يستغرق إنجاز المهمة وقتًا طوياًل نسبيًا يمتد لعدة ساعات أو عدة أيام. تستغرق اإلجابة عن االختبارات التحصيلية وقتًا قصيرًا نسبيًا )ما بين 15 دقيقة إلى 120 دقيقة عادة(.

يمكن أن يتعاون مجموعة من الطالب في إنجاز المهمة. إجابة الطالب على االختبار التحصيلي فردية

يتم تقدير أداء الطالب في المهام اعتمادًا على قواعد )موازين( تقدير. يقدر أداء الطالب في االختبار بالدرجة )العالمة( التي حصل عليها بناًء على صحة إجابته عن 
األسئلة.

يتم تقييم الطالب بعدة أساليب: اختبارات األداء، حقائب اإلنجاز، 
مشروعات الطالب إلخ.

يقتصر تقييم الطالب عادة على االختبارات التحصيلية الكتابية.

الشروط الواجب توافرها عند تطبيق التقويم البديل:
يوجد مجموعة من الشروط )القواعد /المبادئ( التي يجب توافرها عند تطبيق التقويم البديل في تقويم تعلم الطالب.. ومن أبرزها ما يلي:

 نشر ثقافة التقويم البديل بين الطالب والمعلمين وأولياء األمور وغيرها قبل البدء في تطبيقه، مع التدرج في التطبيق.. 1

أن يتــم التقويــم البديــل فــي ســياق عمليتــي التعليــم والتعلــم وليــس كجــزء منفصــل عنهمــا... بحيــث تبــدو مهــام التقويــم البديــل للطــالب وكأنهــا مهــام تعلــم . 2
وليــس مواقــف اختباريــة.
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أن تتوافر في مهام التقويم عدد من المحكات:. 3

أن تكون أساسية: أي أن تتعلق بالمفاهيم والمهارات األساسية للمادة الدراسية وليس بحقائق جزئية متفرقة.	 

أن تكون حقيقية:  بمعنى أن تركز على مشكالت من واقع الطالبات ويرون فيها أهمية وقيمة في حياتهم الشخصية المجتمعية.	 

أن تكــون ثريــة: بمعنــى أن العمــل علــى إنجازهــا يــؤدي إلــى ثــراء معرفــة الطــالب وتوســيع آفــاق التعلــم لديهــم وتثيــر لديهــم أســئلة جديــدة عليهــم البحــث عــن 	 
حــل لهــا.

أن تكون محفزة: أي تثير دوافع الطالب وتحفزهم للتعلم واالندماج واألنشطة التي يتطلبها إنجاز المهام.	 

أن تكون منشطة لالتصال اإلنساني: بمعنى أن تؤدي إلى تفاعل الطالب مع بعضهم البعض ومع المعلمين ومع الخبراء والمفكرين والعلماء نحوهم.	 

أن تكــون مالئمــة أو معقولــة: أي تتناســب صعوبــة المهــام مــع قــدرات الطــالب وخلفيتهــم المعرفيــة والمهاريــة فــال تكــون مــن النــوع الســهل للغايــة وال مــن 	 
النــوع الصعــب للغايــة فتكــون متوســطة الصعوبــة غالبــًا وكذلــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي الوقــت المتــاح لإلنجــاز واســتخدام المصــادر واإلمكانــات الماديــة 

المتوافــرة.

. أن تكون مفتوحة النهاية: أي تتسع الحتمالية تعدد اإلجابات الصحيحة لها والتي يمكن الوصول إليها بطرق مختلفة متنوعة.	 

أن تتعــدد أســاليب تقديــر أداء الطــالب فــي إنجــاز المهــام، فــال تقتصــر علــى اختبــارات األداء فقــط، بــل تمتــد لتشــمل أســاليب أخــرى مثــل: حقائــب اإلنجــاز، . 4
وغيرهــا. الطــالب،  ومشــروعات 

يتطلب التقويم البديل بعض أشكال التعاون بين الطالب من خالل العمل الجماعي، ومجموعات التعلم التعاوني.. 5

يجب تجنب مقارنة أداء الطالب في إنجاز المهام بأداء زمالئه في الصف.. 6

يجب أن يشارك الطالب تقييم ذاته في أداء المهام.. 7

يجب توافر قاعدة بيانات تسهل تسجيل أداء الطالب واستدعاء هذه البيانات بيسر وسهولة. . 8
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