


 وواالتعليیم االتربيیة ووززااررةة









أأهھھھميیة  ططرراائقق  االتددرريیسس



بعضض  منن  ططرراائقق  االتددرريیسس







ااستررااتيیجيیة  االتددرريیسس

  هھھھي  مجمووعة  منن  االخطططط  االتي  يیضعهھا  االمعلمم  وواالتي  :يیقصدد  بهھا  
لل  سلووكك  االمعلمم  ددااخلل  االفص+  تحددثث  بشكلل  منتظظمم  وومتسلسلل  

أأهھھھدداافف    االووسائلل  االتي  يیسلكهھا  لتحقيیقق+  ووااألفعالل  االتي  يیقوومم  بهھا  
.االددررسس



بعضض  منن  ااستررااتجيیاتت  االتددرريیسس  االحدديیثة

.االتعليیمم  االمجاززيي•
.االتعليیمم  االتعاووني•
.ااالستقصاء•
.ااإلثاررةة  االعشوواائيیة•
.االتعليیمم  االبصرريي  •
االخرراائطط  االمعررفيیة•
,االذذكاءااتت  االمتعددددةة•



االتعليیمم  االمجاززيي







االتعلمم  االتعاووني

  تعرريیفهھ•

:مالمح  هھھھذذهه  االططرريیقة    •









نقاطط  هھھھامة  في  ددررسس  االتعليیمم  االتعاووني  



تددرريیبب

ماهھھھي  ,    منن  خاللل  تعررفكك  على  ااستررااتيیجيیة  االتعليیمم  االتعاووني•
.جيیةاالفوواائدد  االترربوويیة  االمتووقع  تحقيیقهھا  منن  هھھھذذهه  ااإلستررااتيی



االنظظرريیة  االترربوويیة  للتعلمم  االتعاووني











االجملة    
االخبر  االمبتدأأ    ااالسميیة

االشاططئ  
نظيیفاالشاططئ  نظيیف  

االفوااكه  
غنيیة  
نبالفيیتاميی
ااتت
شهھھر  
ررمضانن  
موسم  
االخيیرااتت
االسباحونن  
ماهھھھروونن



ااإلثاررةة  االعشوواائيیة

ى  ووتستندد  عل,  إإحددىى  آآليیاتت  إإنتاجج  أأفكارر  إإبددااعيیة  جدديیددةة:هھھھي  •
االبب  فكررةة  ضررووررةة  تحرريیكك  االددماغغ  ووااستثاررتهھ  للخررووجج  عنن  قوو
  سابقة  منن  خاللل  إإيیجادد  عالقاتت  جدديیددةة  بيینن  أأشيیاء  ال  تووجدد

.أأصال  بيینهھا  عالقاتت



.تززااااذذكرر  بعضض  صفاتت  االبيی



منن  صفاتت  االبيیتززاا
ططاززجة  -1•
ساخنة  -2•
مبهھررةة    -3•
حسبب  االططلبب    -4•
نختاررهھھھا  نحنن  -4•
تأتي  حتى  االمنززلل  -5•
مغلفة  بعلبة  أأنيیقة  -6•
مززيیج  منن  موواادد  -7•
شكلهھا  جذذاابب  -8•



تددرريیبب

نن  االبيیتززاا  بالتعاوونن  مع  أأفرراادد  مجمووعتكك  كيیفف  نستططيیع  االرربطط  بيی•
.وواالتعلمم  االجيیدد



االجيیدد  أأووجهھ  االمقاررنة  بيینن  االبيیتززاا  وواالتعليیمم

االتعلمم  االجيیدداالبيیتززاا
جذذااببجذذاابة

سهھلل  االفهھممسهھلة  االهھضمم

ال  يیكوونن  ددفعة  ووااحددةةمقططعة

مشووققمبهھررةة

مززيیج  منن  االططررقق  ووااألساليیببمززيیج  منن  موواادد  متنووعة

يیتضمنن  تفاعللساخنة

يیقددمم  بصووررةة  جميیلةمغلفة  بعلبة  أأنيیقة



رربطط  االكلمة  االعشوواائيیة  بمووضووعنا  ؟
)بيیتززاا  –تعلمم  جيیدد  (حصلنا  على  كلمتيینن  :  مثالل•
نكتبب  االكلمتيینن  على  االسبووررةة•
نططلبب  منن  االططلبة  تقدديیمم  أأفكارر  عنن  االبيیتززاا•
  مبهھررةة  حسبب  االططلبب,ساخنة,ططاززجة:(نحصلل  على  إإجاباتت  مثلل•

...)نختاررهھھھا  نحنن  ٬،  االخ  ,
:نططلبب  منن  االططالبب  اا  يیجادد  رروواابطط  بيینن  االتعلمم  االجيیدد  ووخصائصص  االبيیتززاا
ي  هھھھوو  في  االنهھايیة  نتووصلل  إإلى  أأنن  االتعلمم  االجيیدد  منن  خاللل  هھھھذذاا  االرربطط  االعشوواائ

جذذاابب  ,ةةتعلمم  موواادد  حدديیثة  غيیرر  مجمدد,ال  يیفررضض  عليینا  ,تعلمم  نختاررهه  نحنن  :(
)يیثيیرر  ددوواافعنا  ,اليیكوونن  ددفعة  ووااحددةة  ,









تددرريیبب

صفف  االمشاهھھھددااتت  االمشتملة  عليیهھ  االصوورر  االسابقة  •
.باالشتررااكك  مع  أأفرراادد  مجمووعتكك



االتعليیمم  االبصرريي

هھا  مشاهھھھددةة  االصووررةة  ووتسجيیلهھا  في  االددماغغ  وواالتعبيیرر  عن•
.بأشكالل  ووووسائلل  متعددددةة  



ااشكالل  االتعبيیرر  االبصرريي

:ااووال
في    مثلل  االصوورر  االشاعرريیة:    االصوورر  االحسيیة  أأوو  االووصفف  االلفظظي  •

.االقصائدد  وواالتي  تططووعع  ااألفكارر  ووااأللفاظظ  وواالكلماتت  
:مثااااااااااااااااااااااالل  

:قوولل  أأبي  تمامم  في  ووصفهھ  فتح  عموورريیة
لقدد  ترركتت  أأميیـــرر  االمؤؤمنيینن  بــــــهھا                            للنارر  يیووما  ذذليیلل  االصخرر  وواالخشبب    

  غاددررتت  فيیهھمم  بهھيیمم  االليیلل  ووهھھھوو  ضحى                            يیشـــلهھ  ووسططــهھا  صبح  منن  االلهھبب



:االررسمم  ووااألشكالل  االتووضيیحيیة  :  ثانيیا  
:هھھھي  االررسوومم  االتي  نضعهھا  لإلررشادد  وونحووهھھھا  مثالل  



:االتمثيیلل  االبيیاني  وواالخرراائطط  بأشكالهھا  :  ثالثا
ااوو      االررسوومم  االتخططيیططيیة  االتي  يیضعهھا  االمهھنددسوونن  وواالمبررمجوونن-1  

:  مثالل  ,  االمعلموونن  

نن  في  االمالحظظاتت  االبصرريیة  وواالمشاهھھھددااتت  كالتي  يیسجلهھا  االباحثوو  -2
.االمختبررااتت  االعلميیة  



لبصرريي  في  كيیفف    يیمكنن  للمعلمم  ااستخدداامم  ااستررااتيیجيیة  االتعليیمم  اا
االموواادد  االتعليیميیة  ؟



االمالحظظة
عليیميیة  يیجبب  على  االمعلمم  االناجح  أأنن  يیعتمدد  نووعا  ما  على  االمالحظظة  في  ماددتهھ  االت•

.  ووخاصة  في  االمررااحلل  االتعليیميیة  االمتقددمة  
:وومنن  ذذلكك  فإنن  االمالحظظة  نووعانن    

:مــــــالحظظة  عابررهه  
:مثالل  ,  هھھھذذاا  االنووعع  يیعططي  معلووماتت  بشكلل  عررضي  

عدددد  ااأللوواانن  االمووجووددةة  في  االصووررةة  ؟



:  االمالحظظة  االمقصووددةة  •
في  هھھھذذاا  االنووعع  يیكوونن  بتووجيیهھ  ااالهھھھتمامم  لشيء  أأوو  حددثث  بهھددفف  االحصوولل  على  •

مثلل  ااألفالمم  االتعليیميیة,  معلووماتت  معيینة  
هھنن  تناقشش  االططالبب  في  مووضووعع  االفيیلمم  ااوو  تووززعع    ووررقة  عملل  وويیططلبب  من  -1:  وومنن  ثمم  

تسجيیلل  ما  تمم  مالحظظتهھ  في  االفيیلمم



ما  بيینهھا    تنظظيیمم  االمعلووماتت  في  أأشكالل  أأوو  ررسووماتت  تبيینن:  تعرريیفهھا  
توويیهھ  منن  عالقاتت  ووتتخذذ  االخرراائطط  أأشكاال  مختلفة  حسبب  ما  تح

.منن  معلووماتت
:أأشكالل  االخرراائطط  االمعررفيیة  

,مثالل  ,  خرراائطط  تووضح  تسلسلل  االمعلووماتت    -1
.    ذذهھھھبب          محمدد        االى  االمددررسة  

فعلل            فاعلل          جــارر  وومجرروورر  



خرراائطط  االفكررةة  االررئيیسيیة  ووااألفكارر  االمترراابططة-2

حررفففعللااسمم

أأمررمضاررععماضض

نصببجززممجررممددووددمنقووصصمقصوورر



االخرراائطط  االمعررفيیة

االكلمة ااالسمم

ممددوودد

مقصوورر

منقووصص

فعلل

أأمرر

مضاررعع

جززممحررفف

جرر

نصبب

ماضي



يیةاالفائددةة  منن  االخرراائطط  االمعررفيیة  وواالذذهھھھن

عررضض  االمعلووماتت  بططرريیقة  منظظمة•
يیسهھلل  على  االططالبة  فهھمهھا  منن  خاللل  االملخصص  االسبوورريي•

ظظرر  تسهھلل  على  االمعلمة  فررصة  بناء  ااختبارر  منن  خاللل  االن
.إإلى  عناصرر  االمووضووعع  

.ررسمم  مخطططط  لمووضووعع  ما  •
.تلتززمم  االخرريیططة  بحددوودد  االمعلووماتت  •
.يیمكنن  أليي  شخصص  فهھمم  االخرريیططة  ووااإلفاددةة  منهھا  •



:ووجهھة  نظظرر  جاررددنرر  في  تعرريیفف  مصططلح  االذذكاء  •
.مجمووعة  منن  االمهھاررااتت  تمكنن  االشخصص  منن  حلل  االمشكالتت  

دد  أأنن  كلل  فرر(,  ووما  تووصلل  االيیهھ  معنى  االعالمم  االترربوويي  جاررددنرر  
تعدد  وو,  يیتمتع  بانووااعع  عددةة  منن  االذذكاءااتت  للتعاملل  مع  االططبيیعة  
مة  في  قددررااتت  مختلفة  لحلل  االمشكالتت  ااوو  اابتكارر  نووااتج  ذذااتت  قيی

).نططاقق  ثقافة  ووااحة  على  ااألقلل  



.  تساعدد  على  تحسيینن  ططررقق  االتددرريیسس•
.ترركزز  على  ااهھھھتماماتت  االططالبب•
.تساعدد  على  تنميیة  قددررااتت  االططالبب  ووتططووررهھھھا•
.هھا  اانصافف  االططالبب  وواالترركيیزز  على  االقددررااتت  االتي    يیتمتع  ب•



:تعرريیفهھ  •
ظظ  ووحف,  ااستخدداامم  االكلماتت  شفهھيیا ً أأوو  كتابيیا ً بكفاءةة  هھھھوو  

.  االنصووصص  بسهھوولة  ووسررعة  
بب  يیستمع  بقررااءةة  االقصصص  وواالكتبب  ووإإلقاء  االخطط:  مظظاهھھھررهه

,ووحلل  االكلماتت  االمتقاططعة  
سهھوولة  يیتعلمم  لغاتت  جدديیددةة  بسررعة  وويیتذذكرر  ااألسماء  ووااألماكنن  ب

.يیستمتع  بالمناقشاتت  وواالحووااررااتت  ,  



,  علمم  ااستخدداامم  االسبووررةة  ووااللووحاتت  وواالبططاقاتت  في  االت•
,  توواافرر  االكتبب  ووااألشررططة  ووأأددووااتت  االكتابة  

.وواالمشارركة  قي  مناقشاتت  مختلفة  
اا ً شاعرر,  كاتبا ً :    عنددما  يیكبرر  يیمــــكنن  أأنن  يیصبح•

ً  ,  محاميیا ً  معلقا



نن  منن  ووجهھة  نظظرركك  وو  بالتعاوونن  مع  أأفرراادد  مجمووعتكك  كيیفف  يیمك•
تحفيیزز  هھھھذذاا  االنووعع  منن  االذذكاء  لددىى  االططالبب  ؟  



  

:  تعرريیفهھ•
التت  هھھھوو  االقددررةة  على  ااستخدداامم  ااألعدداادد  بفاعليیة  ووفهھمم  االمعادد      

قفف  االرريیاضيیة  ووااستخدداامم  االمنططقق  ووااالستدداللل  في  كلل  موواا
حيیاتهھ

:  مظظاهھھھررهه  •
تططيیع  يیس,  يیحبب  ااأللعابب  االتي  تعتمدد  على  على  ااألررقامم  ووااألحاجي          

افاتت  يیحبب  كتبب  االعلوومم  ووااالكتش,  حسابب  ااألررقامم  في  ذذهھھھنهھ  بسهھوولة  
,    يیحبب  تحوويیلل  االمعلووماتت  االى  جددااوولل  ووأأررقامم,  كثيیرر  ااألسئلة  ,  

.يیحبب  ااستخدداامم  االحاسووبب  



:يیتعلمم  أأفضلل  بـ  

,  هھھھنيیة  ااستخدداامم  االجددااوولل  وواالررسووماتت  االبيیانيیة  وواالخرراائطط  االذذ•
.وواالتجارربب  االعلميیة  االتي  يیززااوولهھا  بنفسهھ  

,  يیاتتمعلمم  رريیاض,  محاسبا ً :    عنددما  يیكبرر  يیمكنن  أأنن  يیصبح•
.مبررمج  حاسبب  ,  باحثث



االذذكــاء  االبصرريي  االمكاني    :  ثالـــــثا ً 

وويیلهھ    هھھھوو  االقددررةة  على  مالحظظة  االعالمم  االخاررجي  بددقة  ووتح:  تعرريیفهھ  •
.االى  مددرركاتت  حسيیة  

أللوواانن  يیهھتمم  باألشكالل  وواا,  شدديیدد  االمالحظظة  للتفاصيیلل  :    مظظـــاهھھھررهه•
عدددد    يینتبهھ  االى,  يیفضلل  االلعبب  باألحجيیة  وومكعباتت  االبناء  ,  

.ااألشخاصص  ووأأووضاعع  جلووسهھمم  عندد  ددخوولهھ  أأيي  مكــــــانن  
,  يیة  االتفاعلل  مع  االصوورر  وواالررمووزز  االبصرر:    يیتعلمم  أأفضلل  بـــ•

في    تررتيیبب  االمعلووماتت,  أأنشططة  إإيیجادد  االفررووقق  بيینن  صووررتيینن  
.أأشكالل  جذذاابة  ووملوونة  

.ررساما ً ,  مصمما ً ,  مهھنددسا ً   :  عنددما  يیكبرر  يیمكنن  أأنن  يیصبح  •
  



سؤؤاالل  ؟؟؟؟

؟                    كيیفف  تستططيیع  معررفة  االططالبب  ذذوو  االذذكاء  االبصرريي  أأوو  االمكاني•

ا  أأوولل  م:  تكوونن  ااالسئلة  االتي  يیططررحهھا  لهھا  ااررتباطط  بالمكانن  مثال ً •
يیتباددرر  االى  ذذهھھھنهھ  

أأيینن  كانن  يیجلسس  االططفلل  ؟  ماذذاا  كانن  يیحملل  بيینن  يیدديیهھ:  مثــــالل•
.ما  حوولهھاالخ  منن  ااألسئلة  االتي  تررتبطط  بالمكانن  وو....منن  قامم  بتصوويیررهه•



االذذكاء  االجسمي  أأوو  االحرركي  :رراابعا ً 

تعبيیرر  عنن  هھھھوو  االقددررةة  على  رربطط  االقددررااتت  االعقليیة  بحرركاتت  االجسمم  لل:  تعرريیفهھ•
.  ااألفكارر  وواالمشاعرر

اائمم  يیحبب  ااستخدداامم  يیدديیهھ  في  االعجيینن  وواالصلصالل  وواالططباعة  ٬،  دد  :مظظــــاهھھھررهه  •
متفووقق    ,يیحبب  تقليیدد  حرركاتت  ااالشخاصص  منن  حوولهھ  ,  االحرركة  حتى  عندد  االتفكيیرر  

.في  ااألنشططة  االبددنيیة  وواالرريیاضيیة  وواالحررفيیة  

ة  االرريیاضيیة  ااألنشطط,  االددررااما  وواالتمثيیليیاتت  وواالمسررحيیاتت  :  يیتعلمم  أأفضلل  بـ  •
.مماررسة  ااألعمالل  االحررفيیة  وواالمهھنيیة  ,  ووااأللعابب  االجسمانيیة  

اضيیا ً رريی,  نجارراا ً ,  ططبيیبب  جررااحة  ,  ميیكانيیكيیا ً :  عنددما  يیكبرر  يیمكنن  اانن  يیصبح  •
.وونقشا ً ,  ممثال ً وو  نحاتا ً ,  خططاططا ً ,



  ً االذذكاء  االشخصي  أأوو  االذذااتي  :  خامسا

ددرر  اانن  يیق,  )  االذذااتت(  هھھھوو  االقددررةة  على  فهھمم  االنفسس    :تعرريیفهھ  •
.االفرردد  مشاعررهه  وومخاووفهھ  ووددوواافعهھ  

االقددررةة  على  االتخططيیطط  وواالتأملل  ووووضع    :منن  مظظـــاهھھھررهه  •
.ااألهھھھدداافف  

.  تقلة  االمشارريیع  االذذااتيیة  أأوو  ددررااساتت  مس:  يیتعلمم  أأفضلل  بــ  •
    



  ً االذذكـــــــاء  ااالجتماعي:  ساددسا

سس  هھھھوو  قووةة  االمالحظظة  وومعررفة  االفررووقق  بيینن  االنا  :تعرريیفهھ  •
ووخاصة  خصائصهھمم  ووذذكاؤؤهھھھمم  وو  أأمززجتهھمم  وومعررفة  نوواايیاهھھھمم  

.ووررغباتهھمم  
ة  يیحبب  حووااددثث  االمجتمع  وو  االمشارركة  في  ااألندديی:  مظظــــاهھھھررهه•

.ووااأللعابب  االجماعيیة  
.تلفة  أأددوواارر  مخ,  تنظظيیمم  حفالتت  ,  االتعاووني  :  يیتعلمم  أأفضلل  •



االذذكاء  االبيیئي  :  سابعا ً 

يیووااناتت  هھھھوو  االقددررةة  على  فهھمم  االططبيیعة  وومافيیهھا  منن  ح:  تعرريیفهھ  •
وونباتاتت

,  )  االنباتت  أأوو  االحيیوواانن  (معيیشة  ااألحيیاء  :  مظظاهھھھـــــــررهه•
.متابعة  االظظووااهھھھرر  االططبيیعيیة

جووالتت  ,  ررحالتت.ااستغاللل  االططبيیعة  :  يیتعلمم  أأفضلل  •
.عيیة  .تجارربب  ططبيیعيیة  ,





:مثـــــــــــــالل  





تددرريیبب

ي  ذذهھھھنن  ماذذاا  تتووقع  أأنن  يیددوورر  ف,  منن  خاللل  االصووررتيینن  االسابقتيینن  •
االططالبب  ذذوويي  االذذكـــاء  االبيیئي  ؟



.هھھھوو  االقددررةة  على  تميیيیزز  ااإليیقاعاتت  ووااألصووااتت    :تعرريیفهھ  •
.  االخبطط  باأليیدديي  ووااألررجلل,  االتررنيیمم  في  االكالمم  :  مظظـــاهھھھررهه  •
.االغناء  ووااالستماعع  :  يیتعلمم  أأفضلل  في  بـ  •
  حفظظ  جددوولل  االضرربب    وواالقاعددااتت  ااإلمالئيیة  عنن:  مثـــــــــــــالل•

ططرريیقق  ااألناشيیدد  االحرركيیة  



يیجيیة  معلمي  االفاضلل  حاوولل  تططبيیقق  ددررسس  نظظرريي  يیشملل  ااسترراات•
  منن  ااستررااتجيیاتت  االتددرريیسس  االحدديیثة  بالتعاوونن  مع  أأفرراادد

.  االمجمووعة  






