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 المقدمة:
فإن ،احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله  وبعد

التطوير املهين يعد اليوم من املفاهيم املهمة الرامية إىل حتسني وتطوير العملية التعليمية 
 خاصة مع التغري الكبري يف احلياة اجملتمعية واملفاهيم الرتبوية والتعليمية.

الرتبية والتعليم يف  مؤسساته من األهداف اليت تسعى سني أدا ويعد تطوير املعلم وحت
عمل باالستمرار على إىل حتقيقها والاخلليج الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول 

إىل سرتاتيجيات مدروسة وخطط عمل تدريبية تقوم على دفع املعلمني إجنازها وفق إ
ليمية املدرسية، واملالحظة والتقويم، املشاركة الفردية واجلماعية يف املهمات التع
هم أفضل لعمليات التعّلم تكوين َفمن والتجربة، وتطوير طرا ق التدريس، ليمكنهم 

 .والتطوير مع األخذ يف االعتبار بيئاتهم التعليمية وطالبهم
املهين للمعلمني وغريهم من  ومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا املقام أن عملية التطوير

وهذه الرغبة تتحقق  ،العاملني يف امليدان الرتبوي جيب أن يسبقها رغبة يف التطوير الذاتي
الدول األعضاء مبكتب الرتبية برفع درجة الوعي لدى املعلمني باحلراك التعليمي يف 

علينا التطوير وهذا احلراك يفرض  ،بل يف دول العامل بأسرهالعربي لدول اخلليج، 
؛ مبا يشمل تطوير املنهج ، وتطوير صر العملية التعليميةيف عناوالتحسني املستمرين  

م واملعلم اليت يتطلبها حتقيق أهداف املنهج، وتطوير الوسا ل املعينة كفايات املتعّل
 .ميةلتحقيق األهداف التعليمية والتعّل

ومما ال شك فيه أن الرتبية اإلسالمية مبقرراتها املختلفة هي امليدان اخلصب الذي من 
ه يف الطالب من معارف علمية خالله ميكن احلصول على نتا ج تعليمية عالية مبا تبّث

 ومهارات سلوكية ونواٍح وجدانية مهمة يف إدارة احلياة.
ولذلك تأتي هذه احلقيبة التدريبية من أجل أن تسهم يف تطوير معلمي الرتبية اإلسالمية 

هذه الرتبية من الثراء املعريف والسلوكي وما تتمتع به  ،مبا يتوافق مع التغريات املتجددة
 والوجداني.

وتهدف هذه احلقيبة إىل إحداث التطوير املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف جماالت 
سرتاتيجيات إدارة الصف إتعرف ب تنميتها يف املنهج الدراسي، ووأساليالتفكري 

سرتاتيجيات اإلف تعّرىل ة إاحلديثة يف تدريس املنهج، باإلضاف الدراسي وتوظيف التقنية 
م يف جماالته املعرفية واملهارية السلوكية والوجدانية، احلديثة يف تقييم نواتج التعّل

وهدفت كذلك إىل إكساب املعلمني بعض املهارات يف أساليب حفظ القرآن الكريم 
 مقارنة بني األساليب القدمية واحلديثة.
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إلسالمية بإشراف من علمي الرتبية اوتأتي احلقيبة ضمن برنامج تطوير مشريف وم
الذي حيرص يف براجمه وإصداراته ولقاءاته على النمو بالعملية التعليمية يف  املكتب

وهذه اجلهود اليت يقدمها ما هي إال نواة ملا تسعى القيادات األعضاء باملكتب، دول ال
وتقديم تعليم يتصف  ،الرتبوية على ترسيخه يف اجلانب الرتبوي والتعليمي واألخالقي

 بالدول األعضاء.مية تليق وخيرج نواتج تعّل، بالنشاط والفاعلية 
فللمكتب والقا مني عليه أجل الشكر وأعظم االمتنان على هذا الربنامج وغريه من 

 يليق بتطلعاته الكبرية. نريًامتمنني له مستقبال  ،الربامج اهلادفة
ر إسرتاتيجيات تدريس الرتبية االسالمية د. ويف اخلتام يتقدم ر يس فريق العمل لتطوي

عمر بن مساعد الشريويف جبزيل الشكر وعظيم االمتنان ألعضاء فريق العمل كل من 
سعادة الدكتورعادل بن عايض املغّذوي ، والدكتور عبداهلل بن رفود السفياني على ما 

 بذاله من جهد يف اإلعداد واإلخراج هلذا العمل .
 لى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  وص                
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 إرشادات للمدربني
 ب :أخي املدّر

، و احلقيبة  يعتمد جناح العملية التدريبية على تفعيل أربعة عناصر : املدرب ، واملتدرب
 :  ييب ينبغي مراعاة األمور التالية، ولتحقيق الدور التدروالبيئة التدريبية، التدريبية 

ومن أهم  "،التطوير املهين ملشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية: "ات برنامجقراءة منتج .1
 هذه املنتجات اليت حيسن االطالع عليها كفايات معلمي ومشريف الرتبية اإلسالمية.

يزيد من كفاءتك التدريبية ؛ وتفحص كل حمتوياتها ،دقراءة احلقيبة بشكل جّي .2
 ب.من احلرج يف قاعة التدري كثريًاوجينبك  ،وإدارتك جللسات التدريب

 .ملساعدتك ألنك حتتاج دا مًا إىل حمتوياتها اليت أعدت؛اصطحاب احلقيبة التدريبية  .3

واحلرص على استثمار الوقت كاماًل وفق اخلطة  ،مراعاة الزمن يف الربنامج بدقة .4
 .املوضوعة لكل جلسة عامل مساعد يف حتقيق أهداف الربنامج

 .ها كاماًل من الزمن حيقق أهدافهاحّق إعطاء النشاطات التدريبية .5
حبيث يكون املدرب منسقًا ومديرًا للحوار والنقاش  تفعيل دور املتدرب يف الربنامج ؛ .6

 . داخل القاعة جيعل الربنامج التدرييب أكثر أثرًا وتشويقًا
 على احلفاظ يف يسهم ؛تدريبية جلسة كل بعد عشوا ي بشكل اجملموعات تشكيل .7

 . متنوعة خربات من واالستفادة ،املتدربني حيوية

 أهداف بلوغ على املتدرب يساعد ؛التدريب عملية أثناء التكويين التقويم على احلرص .8
 .التدريبية اجللسة

بورة شكل نقاط على الّس يفتلخيص عمل اجملموعات بعد العرض والنقاش، ووضعه  .9
 ات التدريبية املهمة جدًّن املهاراأو الشفافية أو السبورة الورقية، وتوجيهه حنو اهلدف م

 .اليت تستثمر نتا ج التدريب بشكل فاعل

 ؛م املتحققاحلرص على الوصول يف نهاية كل جلسة تدريبية إىل حتديد خالصة للتعّل .10
 . مسهم يف تأكيد التعّلُي
من احلد األدنى للمهارات واملعارف املتضمنة يف التأكد من متكن مجيع املتدربني  .11

 .احلقيبة 

، وتسليمها للجهة املشرفة على استمارة تقويم الربنامج التدرييباإلشراف على تعبئة  .12
 الربنامج . 

 توجيهات للمتدربني  
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 أخي املتدرب  : 
، على تفعيل أربعة عناصر: املدرب، واملتدربيعتمد جناح العملية التدريبية 

ينبغي مراعاة األمور رب  ، ولتحقيق دور املتداحلقيبة التدريبية، والبيئة التدريبيةو
 :  التالية

" ومين أهمهيا   " التطوير املهين ملشريف ومعلميي الرتبيية اإلسيالمية    :قراءة منتجات برنامج .1
  كفايات مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية.  

وذلييك بالسييعي لدراسيية األنشييطة    ؛عليييك حتقيييق األهييداف املتوخيياة ميين هييذا التييدريب     .2
   التدريبية احملددة يف احلقيبة.

صييص لييك بطاقيية حضييور إىل مكييان التييدريب يسييجل فيهييا ا ييك، وحتفييظ  سييوف خ .3
 هذه البطاقة لدى املدرب يف موقع التدريب.

ل هو الذي يشارك فيه مجيع املتدربني بطرح اآلراء واألفكار واملناقشة عاالتدريب الف .4
 . اهلادفة

 . العمل ضمن أفراد اجملموعة يف التمارين اجلماعية يوسع دا رة الفا دة  .5

 .هم بطرح فكرته أو رأيهمن حق أي متدرب أن يس .6

 . احلضور يف الوقت احملدد للربنامج من عوامل جناحه .7

 . وجتنب املعوقات كاجلوال وحنوه ،الرتكيز على التدريب .8

  . املهمة جنازإ جناح عوامل من اجملموعة يف إليك يسند الذي الدور تقبل .9

 . ولكن جتارب وخربات ،ليس هناك فشل .10

 .يبة مع املدرب وزمال ك املتدربنيمجيل أن حترص على بناء عالقات طكم هو  .11

 . هدليل جناحالعملية ة ثر التدريب وتطبيقه يف البيئأإن انتقال  .12
 نامج التدرييب ااملرفقة باحلقيبة  بكل شفافية وموضوعيةتعبئة استمارة تقويم الرب .13

 وتسليمها للمدرب أو اجلهة املشرفة . 
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 األهداف العامة
املتوقع عقب انتهاء املتدرب من القيام بالنشاطات احملددة اليت تشملها هذه من 

 احلقيبة أن يتمكن من القيام مبا يلي:
 .سرتاتيجيات التدريس وأهميتهصياغة مفهوم إ .1

 .خريطة املفاهيم سرتاتيجيةحتديد مفهوم إ .2
 .سرتاتيجيات خريطة املفاهيم على درس يف الرتبية اإلسالميةتطبيق إ .3
 .سرتاتيجيات التساؤل الذاتيإصياغة مفهوم  .4
 .سرتاتيجيات التساؤل الذاتي على درس يف الرتبية اإلسالميةتطبيق إ .5
 .سرتاتيجية امللخصات العامةصياغة مفهوم إ .6
 .صات العامة على درس يف الرتبية اإلسالميةتطبيق إسرتاتيجية امللخ .7
 صياغة تعريف حمدد ملفهوم التفكري. .8
 التفكري والفروق بينها.حتديد أنواع  .9

 .تعّرف مفاهيم يف التفكري .10
 .تعّرف موقف الرتبية اإلسالمية من التفكري .11
 صياغة حمددة ملفهوم العصف الذهين. .12
 حتديد قواعد العصف الذهين. .13
 .تطبيق درس وفق أسلوب العصف الذهين .14
 املشكالت. صياغة مفهوم حّل .15
 .وتطبيقها املشكالت الكشف عن إسرتاتيجية حّل .16
 مفهوم األسئلة السابرة. صياغة .17
 حتديد أهداف األسئلة السابرة. .18
 الكشف عن أنواع األسئلة السابرة. .19

 صياغة مفهوم حمدد لتقنيات التعليم. .20

 حتديد مكونات البيئة التعليمية القدمية واحلديثة. .21

 .حتديد أساليب توظيف التقنية يف املنهج .22
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 .بعض تقنيات التعليم وتوظيفها تعرف .23

 .الرتبية اإلسالمية بدمج التقنية تعّرف بناء درس يف .24

 صياغة مفهوم حمدد إلدارة الصف. .25

 أمناط إدارة الصف. فتعّر .26

 بناء قواعد وميثاق شرف للصف. .27

 م.صياغة مفهوم حمدد لتقييم نواتج التعّل .28

 م وتقييمها.اكتشاف العالقة بني نواتج التعّل .29

 م ومستوياتها.جماالت تقييم نواتج التعّل حتديد .30

 .تعّلم يف درس من دروس الرتبية اإلسالميةاستخراج نواتج  .31

 .املعتمد على األداء متعّرف إسرتاتيجيات تقييم نواتج التعّل .32

   على درس من دروس الرتبية اإلسالمية.تطبيق التقويم املعتمد على األداء  .33

 .م املعتمد على املالحظةتعّرف إسرتاتيجيات تقييم نواتج التعّل .34

 .م املعتمد على التواصلتقييم نواتج التعّل تعّرف إسرتاتيجيات .35

 .تطبيق التقويم املعتمد على التواصل يف درس الرتبية اإلسالمية .36

 .مصياغة قواعد إسرتاتيجيات تقييم نواتج التعّل .37

 اكتشاف قواعد وطرق تنشيط الذاكرة. .38

 .ددعا م احلفظ اجلّي تعّرف .39

 م.االطالع على األساليب التقليدية يف حفظ القرآن الكري .40

حتديد الوسا ل اإللكرتونية احلديثة يف احلفظ مع ذكر مزاياها. .41
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 دليل الربنامج                                             
 

 الفئة املستهدفة

   .الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليجمعلمو مقررات الرتبية اإلسالمية يف 

 مدة الربنامج 

 

 إمجالي ساعات التدريب التدريب اليوميةساعات  عدد األيام

2 5 10 

 
 :الربنامج حضور متطلبات

 .املستهدفة الفئة ضمنأن يكون من 
 األساليب التدريبية  :

يتوقف جناح الربنامج يف حتقيق أهدافه واملخرجات املأمولة من تنفيذه على املهارة يف 
 :املتنوعة واليت تشمل ريب وفنياتهاستخدام حزمة من أساليب التد

 احملاضرة القصرية. 
 ورش العمل. 
 تعاونية وفردية تطبيقات. 
 العصف الذهين. 
 املتعاونة. املناقشات الفردية واجلماعية ويف اجملموعات الصغرية 
 توضيحيةالتقدميية والعروض ال. 
  واالفرتاضيةدراسة احلالة احلقيقية. 

 أساليب تقويم الربنامج:

 .تقويم مرحلي 
  األساليب ، احملتوى/تقويم الربنامج التدرييب ااستمارة تقويم الربنامج من حيث : األهداف 

 .التقويم    ،بيئة التدريب ،املدرب ،واألنشطة
 املنهجية ،احملتوى ،: اإلخراجثحي من قيبة التدريبيةتقويم احلقيبة التدريبية ااستمارة تقويم احل ،

 التقدير العام   .
 تقويم ختامي. 
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 تنفيذ التدريب خطة
 

 رقم اليوم

 اجللسة

 الزمن املقرتح عنوان اجللسة 

 ساعتان سرتاتيجيات التدريسإ 1 

 ساعتان أساليب تنمية التفكري لدى الطالب  2 األول

  ونصف

 ساعة توظيف التقنية يف تدريس املنهج 3

 ساعة سرتاتيجيات احلديثة يف إدارة الصفاإل 1 الثاني

 ساعتان م لدى الطالباحلديثة لتقويم نواتج التعّلاألساليب  2

 ونصف

أساليب وطرق حتفيظ آيات القرآن الكريم  3
 للطالب

 ساعة
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 اليوم األول : اجللسة األوىل

 
 سرتاتيجيات التدريسخل عام إلمد
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 (1) رقم: بطاقة التعريف
 التعريف األول

 التدريسية العملية توجه اخلطوط العريضة اليت من جمموعة:"التدريس بأنها سرتاتيجيةإ السايح يعرف
 ومتسلسل منظم بشكل حتدث واليت، التدريسأثناء  املعلم مسار عمل وتوجه حتدد اليت اإلرشادية واألمور

 . م2001االسايح،  سابقًا" احملددة التعليمية حتقيق األهداف رضغب
 

 التعريف الثاني
 . هي1408امحدان،خطة منظمة متكاملة تراعي كافة البدا ل واإلمكانات لتنفيذ أهداف تربوية حمددة 

 التعريف الثالث
تعينه  حبيث ، مسبقًا بالتدريس القا م خيططها اليت التدريس إجراءات عن عبارة" : بأنها   شاهني ويعرفها

 اليت التدريس التدريسية ملنظومة األهداف لتحقيق ؛ املتاحة اإلمكانات ضوء يف التدريس تنفيذ علي
 . م2011شاهني، ا "ممكنة فاعلية وبأقصى يبنيها،

 

 العناصر املشرتكة:
1-………………………………………………………………………………  
2- ……………………………………………………………………………… 
3- ……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… :التعريف املستنبط

 
 
 

 ستراتيجيات التدريسمدخل عام إل  عنوان النشاط 1 رقم النشاط

 دقيقة 20 النشاطمدة 

 ستراتيجيات التدريس وأهميتهتحديد مفهوم إ هدف النشاط
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 (2)رقم: بطاقة التعريف 
 سرتاتيجية خريطة املفاهيم:إ
 تأتي مشواًل األكثر املفاهيم أن اهلرمية وتعين ،سرتاتيجية خرا ط املفاهيم تعين تنظيم املفاهيم بشكل هرميإ

 ضوء يف اهلرمية صورة وترتسم ة.خصوصي واألكثر مشواًل األقل والقضايا املفاهيم على وتعلو ،اخلريطة قمة يف

 إمكانية للخريطة اهلرمي البناء ويتيح .مبالتعّل املستهدفة املفاهيم بني اخلريطة معّد يالحظها اليت العالقات

 ملوضوع التكاملية الشمولية الصورة تربز وأكرب أوسع خريطة إلعطاء أخرى مفهومية خرا ط مع اندماجها

 . م2012 ،االسعدون معني

 خر:تعريف آ
رسوم خطيطية ثنا ية األبعاد، توضح العالقة املتسلسلة بني مفاهيم فرع من فروع املعرفة، واملستمدة من البناء 

  .م1998اقالدة،  ملفاهيمي، هلذا الفرع من املعرفةا

 العناصر املشرتكة:
1-………………………………………………………………………………….  
2- ………………………………………………………………………………… 
3- ………………………………………………………………………………… 

ستنبط التعريف امل
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 خريطة المفاهيم ستراتيجيةإ عنوان النشاط 2 رقم النشاط

 دقيقة 20 مدة النشاط

 خريطة المفاهيم ستراتيجيةإتحديد مفهوم  هدف النشاط
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 .النفس على اجلناية :الدرس موضوع
 .فقه:  املادة

 /العمد شبه القتل /االنتحار /العمد القتل /القتل /النفس /اجلناية:املوضوع يف األساسية املفاهيم -
 .القتل آلة/الكفارة /املغلظة الدية /الدية /احلكم/اخلطأ القتل

 العمد، شبه القتل العمد، القتل القتل، اجلناية، النفس،: اخلاص إىل العام من املفاهيم ترتيب -
 .القتل آلة، الكفارة املغلظة، الدية الدية، احلكم، اخلطأ، القتل

د  ۡؤِمن  َوَمن َيۡقُتۡل مُ اا قوله تعاىل: القرآنمن  األدلةو: وضع املفاهيم املفاهيم خريطة بناء - َتَعمِّ  ا ا مُّ

لِد   ُم َخَٰ  الشرك، املوبقات السبع اجتنبواحديث: ا نةالسمن و [ 93   ] النساء: ا ِفيَهاَفَجَزٓاُؤهُۥ َجَهنَّ
 يوم يوالتوّل ،اليتيم مال وأكل ،الربا وأكل ،باحلق إال اهلل حرم اليت النفس وقتل ،والسحر ،باهلل

  1ا  "متفٌق عليه" الغافالت املؤمنات احملصنات وقذف ،الزحف
 اتدرجييًّ عرضها يتم حبيث ،البوربوينت عرض جهاز على املفاهيمية اخلريطة هذه تصميم يتم -

 .الطالب أمام الذهنية اخلريطة تكتمل حتى األسفل إىل أعلى من املفاهيم هذه ومناقشة
 : الدرس خطوات  -

 :الدرس أهداف
 .وشرعًا لغة باجلناية املراد الطالب يعرف أن -1
 .النفس على اجلناية أنواع الطالب يذكر أن -2
 .النفس على اجلناية أحكام الطالب يعرف أن -3
 .النفس على اجلناية أنواع بني التفريق الطالب يستطيع أن -4
 .النفس على اجلناية أحكام على االستدالل الطالب يستطيع أن -5
 .النفس على اجلناية على املرتتبة احلقوق الطالب حيدد أن -6

 
 
 
 

                                      
1
 (. 145، حديث رقم: )1/64(، ومسلم: 2766، حديث رقم: )4/12( الحديث رواه البخاري ومسلم، البخاري: (

 عنوان النشاط 3 رقم النشاط
 باستخدام درس تحضير طريقة

 المفاهيم خرائط ستراتيجيةإ

 دقيقة 20 مدة النشاط

 ستراتيجية خريطة المفاهيمضير درس باستخدام إتح هدف النشاط
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 :التمهيد
 سؤال ثم ومن منهأذها إلثارة دعا ي كافالش الطالب على خريطة املفاهيم من أجزاء بعرض

 الطالب يستنبط ثم ومن اخلريطة؟ تتحدث شيء أي عن أو اخلريطة؟ هذه تعين ماذا :عن الطالب
 .النفس على اجلناية وهو الذهنية اخلريطة عنوان

 :العرض
 ثم ومن العام باملفهوم بدءًا وذلك ؛مفهومًا مفهومًاا تدرجييًّ السابقة املفاهيم خريطة عرض يتمُّ

 .وهكذا اخلاص
 :(أ) نشاط

 ؟االنتحار /العمد شبه /العمد /القتل /اجلناية: املفاهيم هذه لك تعين ماذا
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 .حوله الطالب مبناقشة مفهوم كل توضيح يتم ثم
 :(ب) نشاط
 ة.ظاملغل الدية /اخلطأ قتل: مفهوم جمموعتك مع ناقش

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 .املفهوم هذا يعين ماذا كتابة ثم ومن املفهوم كتابة ثم
 

 :(ج) نشاط
 :املناسب املفهوم بكتابة وذلك؛ املفاهيم خريطة يف الفراغ مألا

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 :التقويم

 من املعلم يطلب ثم ومن ،ةالسبور على املفاهيم بعض من فارغة ميةاهياملف اخلريطة عرض يتمُّ
 .تكتمل حتى اخلريطة يف النقص تعبئة طالب كل
 
 

 :(د( نشاط
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 :شرحها سبق واليت الدرس يف املتضمنة باملفاهيم املفاهيم خريطة يف الناقصة املربعات مألا
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 

 

 (3) رقم بطاقة التعريف
 سرتاتيجية التساؤل الذاتي:إ

حوار داخلي منظم حيلل املعلومات  سرتاتيجية التساؤل الذاتي بأنه:مفهوم إ  Montagueا يعرف
املطروحة يف النص املقروء من خالل وضع جمموعة من األسئلة اليت تعرب عن املضامني واألفكار 

 . م2006املتضمنة اعطية،
 
 (1) رقم: مادة مقروءة

 :الذاتي التساؤل باستخدام التدريس سرتاتيجيةإ

تفيد طالب املرحلة الثانوية أكثر من أي مرحلة أخرى، ألنها تساعدهم  سرتاتيجيةإن التساؤل الذاتي إ
وتسهل استخدام املعرفة اإلجرا ية م، م، وتنمي مهارات التنظيم الذاتي لعملية التعّلعلى انتقال أثر التعّل

 . م2003اعريان، 
إذ من املعروف أن  ،ميكن اإلفادة منها بشكل كبري يف تدريس مواد الرتبية اإلسالمية وعلى ذلك

كثري من األسئلة  عنمواد الرتبية اإلسالمية ثرية بكثرة معلوماتها وشدة احتياج الطالب لإلجابة 
 ة.املعرفية امللّح

 :التدريس يف الذاتي التساؤل سرتاتيجيةإ استخدام

قبل تتالية هي: اخطوة ما يف ثالث خطوات م   أن عملية التساؤل الذاتي تتمُّم2003 عريان اترى 
 الطالب تدريبإن   :ميكننا أن نقول وعلى ذلك ،اءة، وخطوة ما بعد القراءة ، وخطوة القرالقراءة

 :اآلتية الثالث للخطوات وفًقا يتّم الذاتي التساؤل إسرتاتيجية على
 

  :األوىل اخلطوة

 التساؤل الذاتي ستراتيجيةإ عنوان النشاط 4 رقم النشاط

 دقيقة 15 النشاطمدة 

 التساؤل الذاتي ستراتيجيةيد مفهوم إتحد هدف النشاط
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 فتح دونمن  الدرس عنوان إىل النظر الطالب من املعلم يطلب اخلطوة هذه ويف: القراءة قبل
 يسأل الدرس عنوان على وبناًء البطاقات، أو السبورة، أو العرض، شاشة خالل من الكتاب
 :اآلتي النحو على األسئلة من جمموعة نفسه الطالب
 العنوان؟ على بناًء النّص يكون سوف شيء أي عن -1
 ؟ النص يتضمنها أن ميكن اليت املعلومات ما -2
 املوضوع؟ هذا حول معلومات لدي هل -3
 ذلك؟ أتوقع ملاذا -4
 

  :الثانية اخلطوة
 فيما بنفسه أسئلة صياغة يواصل قراءته أثناء ويف ،النصُّ قراءة يف الطالب يبدأ: القراءة أثناء
 .الفرعية واألفكار الر يسة، الفكرة حول يقرؤه

  :الثالثة اخلطوة
 خالل من للمقروء همهمَف من للتأكد بأنفسهم أسئلة صياغة الطالب يواصل: القراءة بعد
 املقروء يكن مل وإذا خمتلفة، مواقف يف إليها توصلوا اليت املعلومات استخدام على متهقدر

 .األسئلة صياغة من ليتمكن أخرى؛ مرة بقراءته يقوم فإنه الطالب ذهن يف واضحًا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

التساؤل الذاتي  ستراتيجيةإ تطبيق  عنوان النشاط 5 رقم النشاط
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 .وأهله اإلسالم غربة بيان : املوضوع
 .حديث  :املادة

 :الدرس أهداف
 .وأهله اإلسالم غربة معنى الطالب يعرف أن -1
 _.عنه اهلل رضي_ هريرة أبو احلديث راوي سرية من شيئًا الطالب يعرف أن -2
 .احلديث يف الواردة الكلمات معنى الطالب يعرف أن -3
 .احلديث لفهم الذاتية التساؤالت وميارس احلديث الطالب يتأمل أن -4
 .احلديث من التوجيهات بعض الطالب يستنبط أن -5

 :التمهيد
 يطلب ثم ومن ،الطالب أمام عرض شاشة لىع وأهله اإلسالم غربة بيان :الدرس عنوان عرض يتمُّ
 :العنوان هذا معنى عن الطالب بسؤال وذلك ؛العنوان تأمل الطالب من

 : (أ)نشاط 
 العنوان؟ هذا لك يعين ماذا :وهو الطالب على متهيدي سؤال املعلم يطرح

................................................................................................ 
 :العرض
 :احلديث نص قراءة قبل .1

 اطالع وقبل ،الطالب أمام العرض شاشة على بوينتربالبو احلديث عنوان عرض خالل من
 :التالي النشاط الطالب من املعلم يطلب احلديث نصِّ على الطالب
 :(ب)نشاط 

 :اآلتية الذاتية األسئلة نفسه طالب كل يسأل أن
  العنوان؟ على بناء احلديث نص سيكون شيء أي عن -
  احلديث؟ راوي عن نعرفها أن ميكن اليت املعلومات ما -
 احلديث؟ يتضمنها أن ميكن اليت والتوجيهات األحكام ما -
  احلديث؟ موضوع حول شاملة معلومات لدي هل -
 الذاتية؟ األسئلة تلك كل أتوقع ملاذا -

 .التالية اخلطوة يطبق ثم ومن ،العرض شاشة على الشريف احلديث نص بعرض املعلم يقوم ثم
 :احلديث نص قراءة أثناء .2

 على درس في التربية اإلسالمية

 دقيقة 15 مدة النشاط

 التساؤل الذاتي ستراتيجيةمفهوم إ تطبيق هدف النشاط
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 وأثناء ،  العرض شاشة على عليهم املعروض احلديث نص قراءة الطالب من املعلم يطلب
 عن اإلجابة خالل من وذلك؛  ذهنه يف والفرعية األساسية األفكار صياغة الطالب يواصل القراءة

 وربط توقعاته صحة من التأكد على الطالب تساعد اخلطوة وهذهة، السابق الذاتية األسئلة تلك
 .النص قراءة بعد ال النص قراءة قبل السابقة خرباته
 :(ج)نشاط 

 يف والفرعية األساسية األفكار صياغة وواصل العرض شاشة على أمامك الذي النص اقرأ
  :با رقم النشاط يف ذكرت اليت الذاتية باألسئلة وأربطها ذهنك

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 صلى اهلل رسول قال :قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن ":هو العرض شاشة على املعروض النص

 .مسلم رواه" للغرباء فطوبى بدأغريًبا كما وسيعود غريًبا اإلسالم بدأ: "وسلم عليه اهلل
 :احلديث نص قراءة بعد .3

 ربطهم خالل منصِّ للن فهمهم من للتأكد النصِّ حول الذاتية األسئلة صياغة الطالب يواصل
 التساؤالت عن باإلجابة اجلديدة املعلومات بربط وذلك لديهم السابقة واخلربات الذاتية باملواقف
 الذي اجلديد وما سابقًا عرفها واليت النص يف املوجودة األفكار فيتأمل النص قراءة قبل الذاتية
 قراء يعيدون ذلك من يتمكنوا مل فإذا، الطالب لدى ذاتية ذهنية تساؤالت ذلك كل ،إليه توصل
 طالب كل من املعلم يطلب ثم ومن ،بالنص تتعلق ذاتية أسئلة وصياغة همهَف حماولني النص

 .فيها ومناقشته تساؤالته عن اإلجابة
 :(د)نشاط 

 همه؟َف صحة من للتأكد اشفويًّ الذاتية األسئلة عن إجابته زميله على يراجع طالب كل
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 :(هـ)نشاط 
  ب (رقم النشاط يف املذكورة الذاتية األسئلة عن اإلجابة اكتب

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 :التقويم
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 الذاتية التساؤالت عن إليها توصل ليتا اإلجابة صياغة طالب كل من املعلم يطلب بأن ذلك ويتمُّ
 .عليه جديدة معلومة أو خربة تعدُّ اليت
 

 :(و) نشاط
 التساؤالت من عنها اإلجابة خالل من إليها توصل اليت اجلديدة األفكار يكتب طالب كل

 .النص قراءة قبل طرحت اليت الذاتية
................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخصات العامة ستراتيجيةإ عنوان النشاط 6 رقم النشاط
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 (4)رقم: بطاقة التعريف 

 سرتاتيجية امللخصات العامة:إ

 العناصر أو العامة، األفكار من مجلة" :سرتاتيجية امللخصات العامة هي عبارة عنإ
 عبارات يف وتلخيصها باختزاهلا املعلم يقوم اليت واملصطلحات املفاهيم أو املوضوع، يف األساسية

 شرحه قبل اجلديد للدرس منهأذها يئةته دفبه ا؛تهلقراء الطالب على ميليها ثم وواضحة، سهلة
 . م2012 ،" االسعدونمالتعّل عملية عليهم ليسهل

 
 (2)رقم:  مادة مقروءة

 :العامة امللخصات سرتاتيجيةأهمية إ
 أثناء الرتكيز على بتعويدهم وذلك مالتعّل موضوع اجلديدة املادة على الطالب تعرف انهأ -

 . ىاحملتو صلب على القراءة
 . املصطلحاتو العامة والقواعد الر يسة املفاهيم تؤكد انهأ -
 منهم دراستها املطلوبة مالتعّل موضوع التعليمية للمادة العام الرتكيب فلتعّر الطالب يئته انهأ -

. 
 :التدريس يف العامة امللخصات استخدام سرتاتيجيةإ

 :اآلتية اخلطوات يتبع أن فعليه العامة امللخصات مستخدمًا للطالب بالتدريس املعلم يقوم عندما
 على بناء وواضحة سهلة عبارات يف مالتعّل موضوع التعليمية املادة بتلخيص املعلم يقوم -1

 . احلصة ايةنه يف حتقيقها املراد الدرس أهداف
 ليتم األوىل؛ عشرال الدقا ق وخالل الدرس بداية قبل امللخص هذا الطالب على املعلم ميلي -2

 . األسلوب ذابه اجلديد للدرس يئتهمته
 ومستخدمًا مسبقًا احملددة التدريس طرا ق من طريقة بأي الدرس بعرض املعلم يبدأ -3

 . األخرى التدريسية األنشطة أو املناسبة التعليمية للوسا ل
 للمعلومة الطالب متعّل من ليتأكد تدريسي؛ نشاط بأي احلصة ايةنه يف الدرس املعلم ميقّو -4

 . م2012 ،االسعدون شرحها متَّ اليت اجلديدة

 

 دقيقة 15 مدة النشاط

 خصات العامةلستراتيجية المتحديد مفهوم إ          هدف النشاط

 الملخصات العامة ستراتيجيةإتطبيق  عنوان النشاط 7 رقم النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط
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 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر : املوضوع

 .اإلسالمية الثقافة :املادة
 :الدرس أهداف
 .باملعروف واملنكر املراد الطالب يعرف أن -1
 .حدود املعروف واملنكر الطالب يعرف أن -2
  . احلكمة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر الطالب يعدد أن -3
 شروط وجوب إنكار املنكر. الطالب ذكري أن -4
 .ذكر آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الطالب يستطيع أن -5

 :التمهيد
 مجيع تتضمن سهلة عبارات يف للموضوع ًاعام ًاملخص العرض شاشة على املعلم يعرض بأن وذلك

 :اآلتي وفق الدرس أهداف
 :امللخص

املعروف يف اللغة املعلوم، واملعروف ضد املنكر، وكلمة املعروف تتضمن املعرفة واالستحسان، "
من طاعة اهلل تعاىل، والتقرب إليه بفعل الواجبات  لكل ما  عرفواملعروف شرعا اسم جامع 

 ".واملندوبات، واملنكر ضد املعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه
 :(أ)نشاط 

 األفكار دونمن و صامتة قراءة بقراءته العرض شاشة على املعروض امللخص تأمل           
 فيه؟ األساسية

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 
 
 
 

 :العرض
 :الدرس أهداف على بناًء املوضوع تلخيص يتم .1

 خصات العامةلستراتيجية المتحديد مفهوم إ هدف النشاط
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املعروف يف اللغة املعلوم، واملعروف ضد املنكر، وكلمة املعروف تتضمن املعرفة ":  هو وامللخص
بفعل واالستحسان، واملعروف شرعا اسم جامع لكل ما  عرف من طاعة اهلل تعاىل، والتقرب إليه 

 ".الواجبات واملندوبات، واملنكر ضد املعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه
." 
 املعلم ويطلب ،السبورة على عرض شاشة على عرضه أو الطالب على السابق امللخص إمالء يتم .2

 منهأذها لتهيئة الدرس شرح قبل الدرس من األوىل العشر دقا قال خالل نقله الطالب من
 .للموضوع

 :(ب)نشاط 
 :دفرتك يف أمامك الذي امللخص اكتب

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 مع ،النقاط بعض يف واإللقاء املناقشة بطريقة مسبقًا احملددة أهدافه وفق الدرس عرض يتمُّ

 .اليهودية املنظمات لصور كعرض األخرى التعليمية الوسا ل بعض استخدام
 

 :(ج)نشاط 
 :الشعرية اليت يناقشها امللخص السابق اسم ضع

................................................................................................ 
 :التقويم

 من قريب شرحه متَّ ملا الطالب همهَف مما منطلق عام ملخص وضع طالبه من املعلم يطلب
 من املعلم يطلب بأن وذلك؛  الدرس يف الر يسة لألفكار الدرس بداية يف عرضهمتَّ   الذي امللخص
 :اآلتي بالنشاط القيام طالبه

 
 :(د)نشاط 
 بينه وقارن دفرتك يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عن شرحه متَّ ملا ًاعام ًاملخص اكتب

 الدرس؟ بداية يف عرضه متَّ ما وبني
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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 أساليب تنمية التفكري لدى الطالب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 النشاطرقم 
 

 مفهوم التفكير            عنوان النشاط
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 دقيقة 10 مدة النشاط

 تحديد مفهوم التفكير هدف النشاط
 

 (5)رقم: بطاقة التعريف 
 

 التعريف األول

ية واملعلوميات املسيرتجعة لتكيوين    عملية كلية نقوم عن طريقها مبعاجلة عقلية للمدخالت احلّس
عليهييا، وهييي عملييية غييري مفهوميية متامييًا، وتتضييمن اإلدراك     األفكييار أو اسييتدالهلا أو احلكييم   

 س، وعين طريقهيا تكتسيب اخليربة معنيى     واخلربة السابقة واملعاجلة والواعيية واالحتضيان واحليد   
 . م2002اجروان، 

 التعريف الثاني

على حمصلة العمليات النفسية األخرى كاإلدراك  تبنىعملية عقلية معرفية وجدانية عليا 
 ،والتمييز ،والتعميم ،والتجريد ،واإلحساس والتخيل، وكذلك العمليات العقلية كالتذكر

 م  .2005احبيب،  واالستدالل ،واملقارنة
 التعريف الثالث

على حنو  زى إىل نشاط ذهين معريف تفاعلي انتقا يْعمفهوم افرتاضي يشري إىل عملية داخلية ُت
موجه حنو مسألة ما، أو اخاذ قرار معني، أو إشباع رغبة يف العلم، أو إجياد معنى مقصود، و

 أو إجابة عن سؤال معني، ويتطور التفكري لدى الفرد تبعًا لظروفه البيئية احمليطة به
  .م1996اعبداحلليم، 

 :العناصر املشرتكة 

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

 

 
 

 
 أنماط التفكير عنوان النشاط 9 رقم النشاط
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 دقيقة 15 مدة النشاط

 تحديد أنماط التفكير هدف النشاط

 التفكير أنماط   جدول
 

 مفهومه نوع التفكير م

1 

 التفكري الناقد

من  احملاولة املستمرة الختبار احلقا ق يف ضوء األدلة اليت يستند إليها بداًل
القفز إىل النتا ج، ويتضمن معرفة طرق البحث املنطقي اليت تساعد يف 
حتديد قيمة خمتلف األدلة والوصول إىل نتا ج سليمة، واختبار صحتها" 

 . Watson & Glaser, 1987ا
 

 التفكري العلمي
ميكننا تعريف التفكري العلمي بأنه األسلوب الذي يقوم على مجع 
املعلومات وتدقيقها وحتليلها واستخراج النتا ج املدعمة باألدلة والرباهني 

 وفق خطوات متتالية.
3 

 التفكري املنطقي

ذلك النمط من التفكري الذي نوظفه عندما حناول أن نتبني األسباب 
نتا ج األعمال اليت نقوم بها،  وتعّرفوالعلل اليت تقف وراء األشياء، 

 والوصول إىل أدلة تؤيد أو تثبت صحة وجهة النظر اليت نتبناها
 . م1961اشانر،

4 

 التفكري اإلبداعي

وقف مثري جاذب لالنتباه ، نشاط عقلي استثاري ينطلق من مشكلة أو م
اب ينقل صاحبه من موقع آلخر ومن حل آلخر اىل ضده من دون وهو وث

احلاجة للسري بشكل روتيين ، لتغيري هو أسلوبه وهدفه ا اخلليلي 
 م   1996وآخرون ، 

 
تؤدي إىل تغري تصورات الفرد  املشكالتيف حل طريقة مبدعة خيلية  التفكري اجلانيب 5

 . (De bono, 1990ومفاهيمه عن مشكلة ما. ا
التفكري فوق  6

 املعريف

عمليات حتكم عليا تستخدم التخطيط واملراقبة وتقييم أداء الفرد يف حل 
املختلفة  املشكلة ومهارات تنفيذية مهمتها توجيه وإدارة مهارات التفكري

  .م2005اإبراهيم،  العاملة يف حل املشكلة
 حوار حول أنماط التفكير عنوان النشاط 10 رقم النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط
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 تعّرف مفاهيم في التفكير هدف النشاط

 

 هل يفكر األفراد بطريقة واحدة؟
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 هل ميكن استخدام أكثر من منط إزاء مشكلة أو موضوع؟
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 عوامل اليت تتحكم يف أمناط التفكري؟ما ال
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 هل ميكن تعليم أمناط التفكري .. علل لذلك؟
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 ما موقف الرتبية اإلسالمية من التفكري؟
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 
 
 

 11 رقم النشاط
 

 التربية اإلسالمية والتفكير      عنوان النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط
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 موقف التربية اإلسالمية من التفكير تعّرف هدف النشاط
 

 
 جاء اإلسالم بحفظ الضرورات الخمس:

 
 
 
 
 
 
 
 

حدد 
 موقف اإلسالم مع التعليل:

 
 السحر:

............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 اخلرافات:
............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 التقليد:

............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 :املخدرات
............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 

 

 واقع تعليم التفكير من وجهة نظرك تقييم
 

 

 / متوسط / منخفض( عاٍل : )خيتار كل متدرب املعيار الذي يراه

 الدين
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 تعليم التفكري يف املقررات الدراسية:

o عاٍل. 

o متوسط. 

o منخفض. 

 
 تعليم التفكري يف أساليب التدريس:

o عاٍل. 

o متوسط. 

o منخفض. 

 
 :ممارسة الطالب ألمناط التفكري املختلفة

o عاٍل. 

o متوسط. 

o منخفض. 

 
 تعليم التفكري يف األنشطة املدرسية:

o عاٍل. 

o متوسط. 

o منخفض. 

 

 منخفض متوسط عاٍل إحصائية اجملموعة

 العدد
   

 العصف الذهني عنوان النشاط 12 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 تحديد مفهوم العصف الذهني هدف النشاط
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 (6) رقم: بطاقة التعريف
 

 التعريف األول

مؤمتر ابتكاري يهدف إىل إنتاج قا مة من األفكار ميكن أن تقود إىل بليورة املشيكلة ، وتيؤدي    
 . Osborn,2001ا للمشكلة بالنهاية إىل تكوين حلٍّ

 التعريف الثاني

أحد أساليب املناقشة اجلماعية اليت يشجع مبقتضاه أفراد اجملموعة على توليد أكرب عدد 
ويف مناخ مفتوح غري نقدي ال  ،واملبتكرة بشكل عفوي تلقا ي حرممكن من األفكار املتنوعة 
 . م2001اسون،حيد من إطالق هذه األفكار

 التعريف الثالث

مني أسلوب تعليمي يقوم على أساس تقديم املادة التعليمية يف صورة مشكالت تسمح للمتعّل
 ،ل اليت ترد بأذهانهمبالتفكري اجلماعي إلنتاج وتوليد أكرب عدد ممكن من األفكار أو احللو

  .م1997امصطفى، .مع إرجاء النقد والتقييم إىل ما بعد الوقت احملدد لتناول املشكلة
 :العناصر املشرتكة 

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

 

 قواعد ومعوقات العصف الذهني عنوان النشاط 13 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 تحليل قواعد ومعوقات العصف الذهني هدف النشاط
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 قواعد العصف الذهين
 .جتنب النقد واحلكم على األفكار -1
 .إطالق حرية التفكري والرتحيب بكل األفكار -2
 .املطلوب هو أكرب عدد من األفكار بغض النظر عن جودتها أو مدى عمليتها -3
 .البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها -4

 

 

 كل قاعدة في عملية العصف:دور علل 
  .جتنب النقد واحلكم على األفكار

  .إطالق حرية التفكري والرتحيب بكل األفكار

املطلوب هو أكرب عدد من األفكار بغض النظر عن 
 .جودتها أو مدى عمليتها

 

  .البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها
 

 من خالل هذه القواعد اكتشف المعوقات:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 14 رقم النشاط
 

تطبيق العصف الذهني في   عنوان النشاط
    التربية اإلسالمية

 دقيقة 20 مدة النشاط

 الذهنيتطبيق درس وفق أسلوب العصف  هدف النشاط

 
 الموضوع: صلة الرحم.

 الطالب معوقات تخص  

 المعلم معوقات تخص  

 

جلسة  معوقات تخص  
 العصف
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.ثقافة إسالميةالمادة:   
 

 األهداف:

 أن يعرف الطالب "صلة الرحم". -

 أن حيدد الطالب العالقات االجتماعية األقرب فاألقرب.  -

 أن يوضح الطالب أساليب صلة الرحم.  -

 أن حيدد الطالب الطرق اليت يتخذها مع ذوي األرحام الذين يقاطعونه. -

 
 التمهيد:

ويقوم باستثارة الطالب للتحدي يف عملية العصف الذهين  ،املعلم موضوع الدرسيعرض  -
 وإعطائهم مساحة من احلرية للتفكري وطرح األفكار بعد تقسيمهم إىل جمموعات.

 
 نشاط )أ(:

 األسئلة التالية وتدون مجيع األجوبة يف ورقة: عن تقوم كل جمموعة باإلجابة احلرة  -
 بذلك..؟ تسميتهم وما سببماذا نعين بالرحم؟  -

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 حدد أقرب الناس إليك ) األقرب فاألقرب( .. على أي أساس اخرتت األقرب؟

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 تقرب إليهم.ابتكر أساليب يف صلة الرحم وال

........................................................................................................................... ............
...................................................................................................................................... 

 
 .يف التعامل معه تصله ويقطعك .. ابتكر طرقًا قريب لك 

............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

 نشاط )ب(:
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ويقومون  ، كار املطروحةفتعرض كل جمموعة أفكارها أمام اجلميع بكل حرية وينصت اجلميع لأل
 بتسجيلها، مع تشجيع اجلميع وحتفيزهم.

 

 
 نشاط )ج(:

 حتدد اجملموعات النقاط املشرتكة يف العصف الذهين. -

 حتدد النقاط املختلف فيها ويتم مناقشتها وحتديد أسباب القوة والضعف. -
 املعلم املشاركات من اجلميع مع شكر الطالب وتشجيعهم.يقيم  -

 تعرض مجيع املشاركات بعد تلخيصها على شاشة العرض . -

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 15 رقم النشاط
 

 حل المشكالت         عنوان النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 المشكالت صياغة مفهوم حل   هدف النشاط
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 (7) رقم: تعريفالبطاقة 

 األولالتعريف 

عملية تفكري يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف مكتسبة وخربات سيابقة ومهارات من أجيل  
االسييتجابة ملتطلبييات موقييف ليييس مألوفييًا لييه ، وتكييون االسيييتجابة بييأداء عمييل مييا يسييتهدف حيييل     

 ). (Krulik & Rudnick, 1992التناقض أو الغموض الذى يتضمنه املوقف 
 التعريف الثاني

هذا املوقف عليه أن يكون  التحدى العقلى واملنافسة العقلية، فالفرد يف نوع من النشاط العقلى يقوم على
جاهزًا مبا هو موجود وخمزون فى الذاكرة العاملة ويقوم مبعاجلة وإعداد وجتهيز هذا احملتوى لكى حيل 

 .  (Swanson & etal ,1993 املشكلة
 التعريف الثالث

، وختلف نسبة هذه جيمع بني أمناط التفكري التقاربى، واالستدالىل، والناقدمنط من التفكري املركب 
ويعتمد هذا  املشكل واملعلومات املاثلة فيه، األمناط املكونية لنشاط حل املشكالت باختالف طبيعة املوقف

 . م2001،  انوال عنانية للفرد تفاعلها مع البنية املعرفي على عمليات عقلية معرفية معقدة يفالنشاط 
 :العناصر املشرتكة 

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

 

 المشكالت حل   ستراتيجيةإ عنوان النشاط 16 رقم النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط

 وتطبيقها المشكالت حل  ستراتيجية إتحليل  هدف النشاط
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 تطبيق من التربية اإلسالمية:

  الموضوع:

 الوضوء.صفة 

 المدخالت:

قال أمحد لوالده: يا أبي غدا سيطلب منا يعرض املعلم املشكلة يف صورة قصة قصرية ا
 املعلم أن نتوضأ وضوءا صحيحا، إنين أحتاج املساعدة يا أبي؟

 مشكلته يا أصدقاء. كلة دعونا نساعد أمحد يف حلِّشأمحد يف م

 أساليب الحل:

 خالل األسئلة وتدوين اإلجابات؟حيفز الطالب على تقديم احللول من 

 الوضوء؟ ن يقول ألمحد ماَم -

 ماذا حنتاج لكي نتوضأ؟ -

 ما صفات املاء الذي  نتوضأ به.؟ -

 مباذا نبدأ يف الوضوء؟ -

 ...إخل -

يستمر املعلم يف استمطار احللول من الطالب وتدوينها على السبورة، ويصحح مع الطالب 
 كلة.شاألخطاء اليت قد تقع يف حل امل

 كالتـالمش ل  ـح إستراتيجية

 أساليب حل                                                             تقويم الحل  
 المشكلة 

 مدخالت مخرجات
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 :تقويم الحل  

 واته على السبورة.طخبالصحيح املتفق عليه  ن املعلم احلّليدّو

 المخرجات:

مشكلته وفق  ا ملساعدة أمحد يف حلِّيطلب املعلم من بعض الطالب تطبيق الوضوء عمليًّ
 اخلطوات املدونة على السبورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 رقم النشاط
 

 األسئلة السابرة         عنوان النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 صياغة مفهوم األسئلة السابرة هدف النشاط
 

 (8)رقم: بطاقة التعريف 
 التعريف األول
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عليى اسيتجابة أوىل عنيدما تكيون اإلجابية غامضية أو مبهمية أو عنيدما نرييد احلصيول عليى             أسئلة متتابعة ردًا
 . Powell & Camino 2006حتديد أكثر ومعلومات متعمقة ا

 الثانيالتعريف 

أعمق وإجابة أمشل  أو البسيط لألسئلة بل تتطلب تفكريًااألسئلة املتعمقة اليت ال تقف على الطرح السطحي 
 . م2006وأكثر صعوبة" اسعادة وآخرون، 

 التعريف الثالث

دة أو ذات إثارات جديدة ويتم بتقديم أسئلة تالية ذات صياغة جّي ،السؤال الذي يلي إجابة الطالب األولية
  .م2000بقصد توجيهه حنو اإلجابة الصحيحة أو حتسني مستوى إجابته" االسامرا ي وآخرون، 

 العناصر املشرتكة:

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 أهداف األسئلة السابرة         عنوان النشاط 18 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 تحديد أهداف األسئلة السابرة هدف النشاط

 

 تحققها؟ما األهداف التي ؛  من خالل تعريفات األسئلة السابرة
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....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع األسئلة السابرة عنوان النشاط 19 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 الكشف عن أنواع األسئلة السابرة هدف النشاط

 أنواع األسئلة السابرة:

 

 
 الناقدة الترابطية التشجيعية التوضيحية
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 وظيفة كل نوع:حاول تحديد ومن خالل اسم كل نوع مع أفراد المجموعة 

  التوضيحية

  التشجيعية

  الترابطية

  الناقدة

 يف مادة علوم احلديث صنف نوع هذه األسئلة؟
  هال وضحت لي الفرق بني الصحيح واحلسن؟

  التدليس؟ تعّرفكيفية أحسنت! واصل حديثك عن 
  كالمك مبعنى العدالة يف شروط الرواي؟ ما عالقة

  يف شروط الصحيح؟ أال ترى أنك زدت شرطًا
  هل تستطيع تصحيح إجابة صديقك السابقة؟

  هل بإمكانك شرح التعريف الذي ذكره زميلك؟
  إجابة زميلك عن معنى السند؟ما رأيك يف 

  رائع بقي عليك بيان معنى املنت ؟
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 الثانيةاليوم األول : اجللسة 

 
 أساليب توظيف التقنية يف تدريس املنهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم تقنيات التعليم عنوان النشاط 20 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 تحديد مفهوم تقنيات التعليم هدف النشاط
 

 (9)رقم: بطاقة التعريف 
 التعريف األول

م وتنفيييذها وتقوميهييا يف ضييوء أهييداف    عملييية منهجييية منظميية يف تصييميم عملييية التعليييم والييتعلّ     
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وتسييتخدم مجيييع املييوارد   ،علييى نتييا ج البحييوث يف جميياالت املعرفيية املختلفيية   حمييددة تقييوم أساسييًا
االتقنييييات الرتبويييية، م أكثييير فاعليييية وكفييياءة البشيييرية وغيييري البشيييرية املتاحييية للوصيييول إىل تعّلييي

 . م2002
 التعريف الثاني

إىل مجيع األدوات واملعدات واآلالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى الدرس 
دون من بهدف حتسني العملية التعليمية  ،جمموعة الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه

 . م2004ااحليلة،  االستناد إىل األلفاظ وحدها
 التعريف الثالث

عرفتها مجعية االتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا بأمريكا بأنها: اعملية متشابكة متداخلة 
تتضمن املشاركة الفاعلة بني عدة عناصر تشمل: العنصر البشري وأساليب العمل واألفكار، 
واألدوات واملنظمات اليت يتبعها لتحليل املشكالت اليت تدخل مجيع جوانب التحليل اإلنساني 

  .م2000، الشرهانا حللول املناسبة هلذه املشكالت وإدارتها وتنفيذها ثم تقوميها  وبناء ا
 العناصر املشرتكة 

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

 

 

 

 : هي1428االعلوني وآخرون،  اجملموعة اقرتح عناصر مقابلة للبيئة التقليديةأفراد مع 

 مكونات البيئة التقنية مكونات البيئة التقليدية

 وأهدافهامكونات البيئة التعليمية  عنوان النشاط 21 رقم النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط

 التقنيةتحديد مكونات البيئة التعليمية وأهداف توظيف  هدف النشاط
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 .الكتب املقررة واملذكرات 
 خطي. كتابة الطالب لنّص 
 .النماذج و املواد 
 .املالحظات املباشرة 
 .أفالم تعليمية تبث الواقع 
  يلقي احملاضرات.املدرس 
 مه.الطالب ينقل للمعلم ما يتعّل 

 

 

 ؟منهج التربية اإلسالمية تحديدا  هداف التي تتحقق باستخدام التقنية في ألاما 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 أساليب توظيف التقنية في المنهج عنوان النشاط 22 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 التقنية في المنهجتوضيح أساليب توظيف  هدف النشاط

 
 (3) رقم: مادة مقروءة

دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم: مدخل يركز على االنتشار املنظم اهلادف للتقنيات 
املستحدثة داخل املنظومة التعليمية بكامل عناصرها وفقًا ملعايري حمددة حبيث تصبح هذه التقنيات 

بهدف رفع مستوى هذه املنظومة، وزيادة فاعليتها  حيويًا مندجمة فيها، ومرتبطة بها ارتباطًا
 هـ (1426وكفاءتها. )حكيم، 
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مية مبجموعها ويكون عن العملية التعّل وفعالية الدمج تعين أن يكون العمل غري منفصل ومستقاًل
 .مياهلدف هو إيصال املعرفة وحتقيق اهلدف التعّل

تعليم كيفية الصالة  مادة الفقه يف يف استخدام التقنية يف ًاتطبيقي مثااًللذلك  بوميكننا أن نضر
)وضع اليد اليسرى  :تصوير بعض الوضعيات اخلاطئة يف الصالة مثليطلب فيه املعلم من الطالب 

ويف مقابلها صور أخرى تصحح هذه األخطاء ويكون التصوير إما بالكامريا الرقمية أو  ،على اليمنى(
 جهاز العرض. بوساطةيتم عرض العمل وبعد ذلك  ،بكامريا اجلوال

تصوير مشاهد ميكن للطالب أن يقوموا بأنشطة مجاعية )متثيل أدوار( يف  يف مادة السلوك مثاًل
 ت إجيابية وكيفية عملها أو خاطئة مع تعديلها.خمتصرة لتمثيل سلوكا

ف تعليمي مي هو هدواجلهد التعّل، ونالحظ هنا أن اهلدف من هذا العرض الذي يقدمه الطالب 
 ضممن مفردات املنهج وليس اهلدف هو كيفية استخدام هذه األدوات التقنية.

 
 استخدام التقنية في التعليم : 

بصورة  للطالبهو استخدام الوسائل والربامج العلمية احلديثة يف نقل املعلومات املنهجية 
جل الوصول إىل فهم واستيعاب كافة املعلومات مع األخذ بعني أقل من أوجبهود  ،أسهل وأسرع

 .(هـ1428)العلوني وآخرون،  . الطالباالعتبار الفروق الفردية بني 
 مع أفراد المجموعة قارن بين األسلوبين في توظيف التقنية:

 دمج التقنية استخدام التقنية م
  حدث مستقل عن عمليات التدريس  1

  إىل الطالب.تسهيل نقل املعلومة   2

  ميكن االستغناء عنها يف بعض األحيان  3
 

 األدوات التقنية في العملية التعليمية عنوان النشاط 23 رقم النشاط

 دقيقة 10 مدة النشاط

 بعض األدوات التقنية فتعر   هدف النشاط
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 االسم:
 

 االستخدامات:

 االسم: 
 

 االستخدامات:

 

 االسم:
 

 االستخدامات:

 

 االسم:
 

 االستخدامات:

 

 

مخطط لدرس في التربية اإلسالمية  عنوان النشاط 24 رقم النشاط
 بدمج التقنية

 دقيقة 15 مدة النشاط

 بناء درس في التربية اإلسالمية بدمج التقنية تعر ف هدف النشاط

 التقنية المستخدمة األموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها الموضوع
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 حيضر الطالب: خربات سابقة
عن طريق البحث يف جوجل معنى  -

 الزكاة وحكمها.
 

 جوجل بوساطةحبث يف الشبكة 

 كامريا أو صور مبحركات حبث الصور. صور ملا جتب الزكاة فيه. -
جدول مصمم باألموال اليت جتب  -

 .فيها الزكاة
تصميم بربنامج الوورد أو األكسل )مصمم 

 اجلداول(
 تسجيل صويت من خطبة. بأهمية الزكاة.تعريف الطالب  - األهداف

حتديد أنواع األموال اليت جتب فيها  -
 .الزكاة

 صور ذات جودة عالية لـ:

 .)الذهب والفضة( النقدين -

 هبيمة األنعام. -

 اخلارج من األرض. -

 عروض التجارة. -
جدول يشمل مجيع األنواع وأمام كل نوع  .توضيح نصاب كل نوع -

 نصابه املقرر.

 مناقشة الطالب يف خرباتهم السابقة. - عرض الدرس

عرض ما يقدمه الطالب مع التعليق  -
 عليه.

 مناقشة الطالب فيما يقدمونه. -

 

  أسئلة تقيس أهداف الدرس. - التقييم
 

 التقنيات المطلوبة: 

 .خدمة شبكة للبحث()شاشة عرض، جهاز عرض، كاميرا رقمية، جهاز كمبيوتر، 
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 آيات القرآن وسورهأساليب حفظ 
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 طرق تقوي الذاكرة عنوان النشاط 38 رقم النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط

 طرق تقوية الذاكرة تعر ف هدف النشاط

 

  

  

 

 

 

 

كيف تنتقل 

 المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى ؟

 صحتها العبارة
  .ا يف الذاكرةاسرتجاًع املواد األوىل واألخرية أشّد

قصرية املدى إىل ساعدان على نقل املعلومات من الذاكرة التكرار واإلعادة ي
 الذاكرة طويلة املدى

 

  .عملية احلفظ واسرتجاع الذاكرة يفنوع املادة احملفوظة ال يؤثر 
  .تبويب وترتيب املعلومات يساعد على تنشيط وقوة الذاكرة

  .احلفظ أقوى يف عملية حفظ الذاكرةاالعتماد على حاسة واحدة يف 
  عمر املتعلم كلما كان أكرب كان أقوى يف تثبيت املدخالت للذاكرة.

  .احلفظ زاد التذكر واالسرتجاع يفكلما زاد التحفيز والدوافع 
  ا على عملية احلفظ وتنشيط الذاكرة.ا وسلًبالوضع النفسي يؤثر إجياًب

  للمعلومات يقويه وحيفزه.اجلهد الزا د يف االسرتجاع 

 الذاكرة

طويلة 
 المدى

قصيرة 
 المدى
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  املوقف االنفعالي أثناء احلفظ يقوي احلفظ ويؤكده.
ا على ا وإجياًبالسياق املصاحب للحفظ من بيئة حميطة وظروف متنوعة يؤثر سلًب

 .احلفظ
 

    

 دعائم الحفظ الجي د عنوان النشاط 39 رقم النشاط
 دقيقة 15 مدة النشاط

ف دعائم  هدف النشاط  الحفظ الجي دتعر 

 هـ(:1417)الزعبالوي،د للقرآن الكريم نذكرها مجملة هناك تسع دعائم تسهم في تقوية الحفظ الجي  

  إخالص النية
  َفهم املادة

  التالوة اجلهرية اجملودة
  الثقة بالنفس

  حتديد درس احلفظ
  حصر االنتباه وقصد احلفظ

  تفريق جلسات احلفظ
 تصور مواضع اآليات يف

 املصحف
 

  التسميع
 من خالل تجربتك:

 كيف ُتسهم هذه الدعائم يف تقوية احلفظ؟ -

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 أضف ما تراه مناسًبا للحفظ اجلّيد. -
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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............................................................................................................. 
 
 
 

 أساليب الحفظ القديمة عنوان النشاط 40 رقم النشاط
 دقيقة 15 مدة النشاط

 الحفظ التقليدية أساليب تعر ف هدف النشاط

 يعرض الجدول التالي بعض طرق الحفظ التقليدية مع خطواتها حاول أن توضح إيجابياتها وسلبياتها:

 سلبياتها إجيابياتها خطواتها الطريقة
 يتلو املعلم تالوة جمودة ويتابع الطالب يف املصحف. - الكلية

 يقرأ الطالب فردًيا لتصحيح تالوتهم. -

أول اآليات لنهايتها يتلو الطالب تالوة مجاعية بصوت معتدل من  -
 ويكررون لالقرتاب من احلفظ.

يغلق الطالب املصاحف ويتلون مجاعًيا من حفظهم ويصحح هلم  -
 املعلم.

 يسمع هلم املعلم بعد ذلك فرديًّا. -

 

  

 يتلو املعلم اآليات جهريًّا ثم يصحح هلم فرديًّا. - اجلز ية

 يتلو الطالب تالوة جهرّية. -

 صغرية. يقسم املعلم اآليات إىل أجزاء -

 حيفظ الطالب كل آية  على حدة وينتقلون لآلية اليت تليها. -

 بعد االنتهاء يتلو الطالب اآليات من أوهلا إىل نهايتهاأكثر من مرة. -

  

التمرين 
 املوزع

 يتلو املعلم اآليات ثم يتلو الطالب لعدة مرات. -

يتوقف الطالب عن التالوة وينشغلون بنشاط تعليمي أو حركي  -
 آخر.

الطالب مرة أخرى للتالوة والتكرار ثم يتوقفون لالنشغال يعود  -
 بنشاط آخر.

 يكرر الطالب هذه الطريقة حتى يتم هلم احلفظ. -

  

 من خالل تجربتك في تدريس القرآن الكريم قارن بين هذه الطرق والطرق التي تستخدمها ؟
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............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 

 الوسائل اإللكترونية في الحفظ عنوان النشاط 41 رقم النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط

 الوسائل اإللكترونية في الحفظ تعر ف هدف النشاط
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 مميزاتها وعيوبها:
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 مميزاتها وعيوبها:
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 اليوم الثاني : اجللسة األوىل
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 األساليب احلديثة يف إدارة الصف
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 (10) رقم: بطاقة التعريف
 

 التعريف األول

 . هي1425قطامي، ا فية اليت تقود إىل توفري بيئة صفية منظمةت األدا ية وعوامل التنظيم الصَّكل السلوكا
 التعريف الثاني

بشكل  ،ويقوم بها شخص معني أو عدة أشخاص ،تتكامل فيما بينها ،جمموعة عمليات متداخلة بعضها ببعض
 . م1995عدس،ا وحمددة بشكل مسبق ، يساعد على بلوغ أهداف معينة خمطط هلا 

 التعريف الثالث

 ممجيع اخلطوات واإلجراءات الالزمة للبناء واحلفاظ على بيئة صفية مال مة لعملييت التعليم والتعّل
  .م2003هارون، ا

 :العناصر املشرتكة 

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

 من خالل التعريفات ما هدف إدارة الصف:

 

 

 

 

 

 مفهوم إدارة الصف عنوان النشاط 25 رقم النشاط

 دقيقة 20 مدة النشاط

 تحديد مفهوم إدارة الصف هدف النشاط
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 إدارة الصف أنماط النشاطعنوان  26 رقم النشاط

 دقيقة 20 مدة النشاط

 إدارة الصف أنماط تعر ف هدف النشاط

 

 مع المجموعة سم  هذه األنماط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........ 

املعلم يف هذا األسلوب سلطة إمال ية مباشرة خالل توجيه الطالب ميارس 
 دون معارضة تذكرمن لتمشي مع أهوا ه ورغباته اطالبًا منهم  ،وتعليمهم

........ 

عند اختيار أو  همورغبات ويراعي آراءهم يعامل املعلم الطالب معاملة حسنة،
ز على ويرّك ،الطالب مشكالتاملوضوعية يف معاجلة ب ويهتم ،تطوير نشاطه

 ، ويشاركهم إنتاج المعرفة.واالستجابة حلاجتهم الفردية البإنسانية الط

.......... 

مهم والتصرف كما حيلو تناهية يف توجيه شئونهم وتعّلامل إعطاء الطالب احلرية
 .ملعلمدون تدخل يذكر من امن هلم 
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 من خالل العصف الذهني السابق حدد النمط الذي يسود في هذا الجو:

 النمط اإلداري واالجتماعي الذي يسود الفصلالنفسي  المناخ

مما يتيح للطالب فرصة القيام  ؛ مفعم باملودة والطمأنينة حيرص على إجياد جّو
 .بأعماهلم بفعالية

 

  .را همآوال يسمح للطالب أن يعربوا عن  يستبد برأيه
  .فرصة أمامهم لتبادل وجهات النظريشرك الطالب يف املناقشة ويتيح ال

  .حاجاتهم ورغباتهمعمل على إشباع حيرتم قيم الطالب ويقدر مشاعرهم وتطلعاتهم وال
  .يرتك  احلرية كاملة للطالب الخاذ القرارات املتعلقة باألنشطة الفردية أو اجلماعية

  .تال يقوم بأي جهد لتقويم  سلوك الطالب أو إنتاجهم كأفراد أو مجاعا
  .ا بينهميتيح الفرصة  متكافئة  أمام الطالب ويشجعهم على التعاون فيم

من اعتقاده بأنه أكثر منهم خربة  ، ويقومه وذلك انطالًقا الطالبحيكم على عمل 
 .وحكمة

 

  .وال مينح  إال القليل من الثناءومتى يعزز  ،ومتى يعاقب يقرر متى ينتقد ، 
العه بدور توجيهي يف هذا يتيح الفرصة أمام الطالب لتقييم  عملهم بأنفسهم مع اضط

 .اجملال
 

دون تعرفه عليهم وعلى   مما حيول ،يغفل العالقات اإلنسانية بينه وبني الطالب 
 .حاجاتهم

 

   .ب بداًل من أن يكون حمفزًا هلمحيافظ على صداقته مع الطال
  .اسبةويوجهها ويستخدم أساليب تعزيز من، يستثري اهتمامات الطالب 

  .ري حتديًا لسلطتهحماولة للتغيويعترب أي ، حيرص على الوضع التعليمي كما هو 
  .طالب بداًل أن يشغلهم بعمل مثمركبريًا  للرد على استفسارات ال ًايضيع وقت

  .بقدراتهم عليه شخصيًا انطالقًا من عدم ثقتهم حيرص على جعل الطالب يعتمدون
  .خلطط واألساليب واخاذ القراراتيشرك الطالب يف وضع األهداف ورسم ا
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( بميزات تجعله أكثر قدرة على إدارة الصف من م1989المعلم حسب )كلثمبون، زيتمي  

 أهمها:

التفوق 
 الجسماني

 التفوق المعرفي السلطة العاطفية السلطة الرسمية
التفوق في 

 التفكير
المهارة في 

 العملية التربوية

 

 مع المجموعة حدد كيف يمكن استثمار هذه األدوار في إدارة الصف:

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
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 قواعد الصف وميثاق الشرف عنوان النشاط 27 رقم النشاط
 التربية اإلسالمية وفق

 دقيقة 20 مدة النشاط

 التربية اإلسالمية وفق صياغة قواعد للصف وميثاق شرف هدف النشاط

ألنها ركيزة أساسية يف بناء شخصية اإلنسان ويرتتب على األخالق  ؛تهتم الرتبية اإلسالمية باألخالق
 ،ومن أهم القيم واألخالق الوفاء بالعهد والوعد وحتمل املسؤولية يف ذلك، حتمل املسؤولية جتاهها 

 ف من خالل:ومن هنا ميكن استثمار هذا املبدأ القيمي يف إدارة الص
 القواعد الصفية:

بصياغتها والتوافق عليها مهمتها ضبط العملية داخل  عبارات يقوم املعلم بالتعاون مع طالب الصفِّ
 الصف.

 ميثاق الشرف:

 عبارات وشعارات حتمل مدلوالت وقيم عليا ينتمي إليها الطالب ويلتزمون بها.
 احرتم العهد  الوقت، احرتم رأي اجلماعة،احرتم  ا،اكن أميًن

 

 أكمل شروط صياغة قواعد الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .أن تكون واضحة ومفهومة

  الطالب.أن تصاغ من وجهة نظر 

  أن تكون مهارية ميكن التدرب عليها.

  أن تراعي الفروق الفردية.

...  

  

ا قيم التربية تتعاون المجموعة في وضع قواعد للصف وميثاق شرف مراعي  
 اإلسالمية:

 قواعد الصف:
 

 ميثاق الشرف
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 اليوم الثاني: اجللسة الثانية
 مالتعّل أساليب تقييم نواتج
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 ممفهوم تقييم نواتج التعل   عنوان النشاط 28 رقم النشاط
 دقيقة 15 مدة النشاط

 متحديد مفهوم تقييم نواتج التعل   هدف النشاط

 
 (11)رقم: بطاقة التعريف 

 

 التعريف األول

 ؛ماجلمع املنتظم واملراجعة والتحليل واالستخدام للبيانات أواألدلة الكمية والكيفية لنواتج اليتعلّ 
الختبييار مييدى اتفاقهييا مييع األغييراض واألهييداف الرتبوييية املعلنيية للمؤسسيية أو للربنييامج أو للمقييرر      

 . Huba & Frded,2000املدرسي. ا

 التعريف الثاني

عملية يتم احلصول من خالهلا على املعلومات اليت تستعمل يف اخاذ القرارات الرتبوية حول 
ار دالطالب وإعطا هم التغذية الراجعة حول مدى تطورهم وجوانب الضعف والقوة لديهم، وإص

 &Kellaghanا هلمتعليمية ومالءمة املنهج التعليمي احلكم على مدى فعالية العملية ال

Greaney, 2001 . 
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 التعريف الثالث

تقويم متعدد األبعاد ملدى متسع من القدرات واملهارات وال يقتصر على التقويم التقليدي بل 
  .Winzer,2002ا سرتاجتيات متنوعة إمل على تيش

 :العناصر املشرتكة 

1-  .................................................................................................... 

2- .................................................................................................... 

3- .................................................................................................... 

 التعريف املستنبط

.............................................................................................................. 

 

 

 م وتقييمهاالعالقة بين نواتج التعل   النشاطعنوان  29 رقم النشاط
 دقيقة 15 مدة النشاط

 م وتقييمهااكتشاف العالقة بين نواتج التعل   هدف النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م مع النواتج مقارنة نواتج التعل  
 المرغوب فيها

إعادة تصميم مدخالت عمليتي 
 م والتقويم لتحسين التعلمالتعل  

 تحديد النواتج المرغوب فيها

 تقييم نواتج التعلم
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 مع اجملموعة ومن خالل الرسم أعاله حدد أوجه العالقة بني النواتج والتقييم:
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

م مجاالت نواتج التعل     عنوان النشاط 30 النشاطرقم 
 ومستوياتها

 دقيقة 15 مدة النشاط

 م ومستوياتهاتحديد مجاالت نواتج التعل   هدف النشاط
 
 

 المجال النفس حركي المجال الوجداني المجال المعرفي المجال

يتضمن مجيع أشكال  احملتوى
النشاط الفكري 

اصة العمليات خبو
 العقلية

االجتاهات والقيم يتضمن 
وامليول واملشاعر وأوجه 
 التقدير وحب االستطالع

يتضمن خمتلف املهارات اليدوية 
واجلسمية كمهارات الرسم 

 والتصميم

  املستويات

 التذكر -
 الفهم -

 

 االنتباه -
 االستجابة -
 التقييم -

 

 املالحظة -
 التهيئة -
 املمارسة -

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................ 

................................................................................................................
................................................................................................................ 
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 التطبيق -
 التحليل -
 الرتكيب -
 التقويم -

 التنظيم القيمي -
 التمييز -

 

 اآللية -
 اإلتقان -
 التكيف -
 اإلبداع -
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م تطبيق على مجاالت نواتج التعل   عنوان النشاط 31 رقم النشاط
 في التربية اإلسالمية

 دقيقة 15 مدة النشاط

 م في درس من دروس التربية اإلسالميةتعل  الاستخراج نواتج  هدف النشاط
 
 

 الصدقة الموضوع

 المجال النفس حركي المجال الوجداني المجال المعرفي المجال

 احملتوى

أن يعرف الطالب  -
 الصدقة

أن يفرق الطالب بني  -
 .الصدقة والزكاة

أن يوضح الطالب  -
 حكم الصدقة.

أن يدلل الطالب على  -
 .فضل الصدقة

تفاعل الطالب مع قصص  -
 الفقراء واملساكني.

 حكم الطالب القيمي على -
بعض املمارسات املعروضة 

 يف الدرس.

استجابة الطالب للمبادرات  -
املدرسية يف رعاية األسر 

 الفقرية.

مشاركة الطالب يف األنشطة  -
 اخلريية يف املدرسة.

سؤال الطالب عن أصدقا ه  -
 املعوزين ملساعدتهم.

الطالب يف برامج  إسهام -
 الصدقات الر ية.

متثل الطالب للقيم املصاحبة  -
 رمحة العطف السر .للصدقة اال

 

 م:مع اجملموعة اخرت مفردة من مفردات الرتبية اإلسالمية وطبق عليها جماالت نواتج التعّل

  الموضوع

 المجال النفس حركي المجال الوجداني المجال المعرفي المجال

 احملتوى
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 32 رقم النشاط
 

ستراتيجيات تقييم نواتج المعلم إ عنوان النشاط
 )التقويم على األداء( الحديثة

 دقيقة 15 مدة النشاط

ف إ هدف النشاط  المعتمد على األداء مستراتيجيات تقييم نواتج التعل  تعر 

 سرتاتيجيات التقليديةاإل

 

 

 

 

 

سرتاتيجيات احلديثة:اإل  

  التقويم املعتمد على األداء  1ا 

 أبرز فعالياته:

 

 

 

 

 

ا هلذه الفعاليات:ا مفاهيميًّاجملموعة حدد تعريًف مع  

 التقديم 
 املعرض 
 لعب األدوار 

 املناقشة/املناظرة 

 بأنواعها االختبارات

    

 التقديم

 المعرض

 لعب األدوار

 المناظرة/المناقشة
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 عنوان النشاط 33 رقم النشاط
ستراتيجية التقويم المعتمد على إ

 األداء في درس التربية اإلسالمية
 دقيقة 15 مدة النشاط

 موضوع )الربا(.على تطبيق التقويم المعتمد على األداء  هدف النشاط
 
 

 الربا املوضوع
 .التقويم املعتمد على األداء نوع التقييم
 .لعب األدوار اجمموعة طالب  الفعالية
 تعريف الربا. - منواتج التعّل

 حكم الربا. -

 بيان أنواع الربا. -

 توضيح بعض املعامالت الربوية من خالل لعب األدوار. -
 عرض متثيلي يشمل النواتج السابقة. املهمة

 .ااملسرح املدرسي  بيئة التنفيذ
 دقيقة. 15 زمن اإلجناز
 التواصل بلغة بسيطة وسليمة . معايري األداء

   . الفقهيةا املفاهيم واملصطلحات واملعلومات  املادةتوظيف لغة 
 التواصل البصري مع مجيع املتعلمني .

 وتعابري الوجه . واإلمياءاتاستخدام حركات اجلسم 
 احليوية واحلركة وقوة الشخصية .

ربا النسيئة  االستدالل على  ربا الفضل،،  الرباتعريف املفاهيم واملصطلحات ا 
 .حتريم الربا

 . أضرار الربا على الفرد واجملتمع
 . الكشف التمثيلي عن معامالت ربوية متداولة

 .التشويق وقوة األداء
 الفريق الواحد.العمل بروح 

 اإلجناز يف الوقت احملدد.
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 جدول القياس والتقويم: )جدول معياري من ثالثة مستويات(
ا جي د دجي   مقبول معايري اإلجناز م  جد ًّ

       .يتواصل مع أقرانه بلغة سليمة وبسيطة 1

ا املفاهيم واملصطلحات واملعلومات  املادةتوظيف لغة  2
 .  الفقهية

      

       .مع مجيع املتعلمني يتواصل بصريًّا 3

       .اجلسم واإلمياءات وتعابري الوجهيستخدم حركات  4

       .حيوي وقوي الشخصيةالفريق  5

       .يعرف املفاهيم واملصطلحات 6

       االستدالل على حتريم الربا من القرآن والسنة. 8

       .عن معامالت ربوية متداولة يكشفون متثيليًّا 9

       .ا يف األداءا وقوًيا مشوًقيقدمون عرًض 10

       يعملون بروح الفريق الواحد. 11

    خالل الوقت احملدد . الفعالية ونينجز 12

 

 

وطبق عليها إحدى  ،مع أفراد المجموعة اختر مفردة من مفردات التربية اإلسالمية

 فعاليات التقويم المعتمد على األداء وفق النموذج السابق.
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 عنوان النشاط 34 رقم النشاط
م عل  تستراتيجيات تقييم نواتج الإ

 الحديثة )التقويم على المالحظة(
 دقيقة 15 مدة النشاط

ف إ هدف النشاط  على المالحظةالمعتمد  ستراتيجيات تقييم نواتج التعلمتعر 

 

 

 

 

 

 مع اجملموعة مارس العصف الذهين لتحديد مفهوم أنواع املالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظة البسيطة:

 المالحظة المنظمة:

المالحظة 
 المنظمة

المالحظة 
 البسيطة
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ومهارات الطالب في كثير من مفردات  اتالمالحظة بنوعيها في تقويم سلوك يمكن استخدام أسلوب

 التربية اإلسالمية، مع المجموعة حاول اإلضافة في الجدول:

 صفة الوضوء  

   الصدق

   

 

 مع اجملموعة مارس العصف الذهين لتحديد مفهوم التواصل:

 

 

 

 المقابلة المؤتمر األسئلة

 عنوان النشاط 35 رقم النشاط
إستراتيجيات تقييم نواتج التعل م 
 الحديثة )التقويم على التواصل(

 دقيقة 15 مدة النشاط

ف إ هدف النشاط  المعتمد على التواصل تقييم نواتج التعلم ستراتيجياتتعر 

 المقابلة:
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 .األخالق اإلسالمية املوضوع
 .التقويم املعتمد على التواصل نوع التقييم
 .مؤمتر اجمموعة من الطالب  يقدمون أوراق عمل مع مقدم للمؤمتر الفعالية
 تعريف األخالق. - منواتج التعّل

 فضل األخالق. -

 اإلسالمية.خصا ص األخالق  -

 .العدل  -األمانة -أهم األخالق اإلسالمية االصدق -

 .الظلم  –الغش  –حماربة اإلسالم لألخالق الذميمة االكذب  -
 م السابقة.يعرض كل طالب ورقة عمل يف حمور من حماور نواتج التعّل املهمة

 .ااملسرح املدرسي  بيئة التنفيذ
 .دقيقة  30ا زمن اإلجناز
 .لتواصل بلغة بسيطة وسليمةا معايري األداء

 .  اإلسالميةا املفاهيم واملصطلحات واملعلومات  املادةتوظيف لغة 
 .لتواصل البصري مع مجيع املتعلمنيا

 .وتعابري الوجه واإلمياءاتاستخدام حركات اجلسم 

 عنوان النشاط 36 رقم النشاط
التقويم المعتمد على التواصل في 

التربية من دروس درس 
 اإلسالمية

 دقيقة 15 مدة النشاط

 تطبيق فعالية المؤتمر في درس األخالق اإلسالمية. هدف النشاط

 المؤتمر:

 األسئلة:
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 احليوية واحلركة وقوة الشخصية.
الذميمة، الصدق، الكذب األخالق ،  األخالق احلميدةتعريف املفاهيم واملصطلحات ا 

 .االستدالل على أهمية األخالق ...إخل 
 .أهمية األخالق يف بناء اجملتمعات

 .ضرر األخالق الذميمة على الفرد واجملتمع
 .التشويق وقوة األداء

 جودة العرض واألسلوب.
 اإلجناز يف الوقت احملدد.

 
 جدول القياس والتقويم: )جدول معياري من ثالثة مستويات(

 اجد ًّ  جي د دجي   مقبول معايير اإلنجاز م

       .يتواصل مع أقرانه بلغة سليمة وبسيطة 1

ا املفاهيم واملصطلحات واملعلومات  املادةتوظيف لغة  2
 .  الفقهية

      

       .مع مجيع املتعلمنييتواصل بصريًّا  3

       .اجلسم واإلمياءات وتعابري الوجهيستخدم حركات  4

       .الشخصية وقوة يف ةيويحب  يقدم 5

       .يعرف املفاهيم واملصطلحات 6

       االستدالل على أهمية األخالق من القرآن والسنة. 8

       يوضح أهمية األخالق على الفرد واجملتمع. 9

       ن ضرر األخالق الذميمة على الفرد واجملتمع.يبّي 10

       أداء.يعرض الورقة بتشويق وقوة  11

    .ز جبودة العرض واألسلوبيتمّي 12
    .خالل الوقت احملدد الفعاليةينجز  12

 

مع أفراد المجموعة اختر مفردة من مفردات التربية اإلسالمية وطبق عليها إحدى 

 فعاليات التقويم المعتمد على التواصل وفق النموذج السابق.
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 عنوان النشاط 37 رقم النشاط
ستراتيجيات تقييم إ خصائص

 منواتج التعل  
 دقيقة 15 مدة النشاط

 مستراتيجيات تقييم نواتج التعل  إصياغة قواعد  هدف النشاط

 :لكل خاصيةمع المجموعة حدد نوع التقييم المناسب 

  .عملية تعاونية بني املعلم واملتعلم

  .ف قدراتهم من مواجهة اجلمهور وتعّرمتكن املعّل

  ع وتكلفدون تصنُّمن ات ومهارات املتعلم سلوكاكتشاف 

  .تتيح للمتعلم ترتيب األفكار وتنظيمها

  .تعد املتعلم للمواقف املشابهة يف احلياة اليومية

  .التحدث تساعد املتعلم على طالقة اللسان وحسُن

  .تفسح اجملال للمتعلم لعرض مهاراته وقدراته للجمهور

  .احلجج ودحض اآلراء اخلاطئةتعود املتعلم على إبداء 

ميكن للمعلم من خالهلا التعرف بصدق وعفوية على 
 خصا ص املتعلم

 

  .ميةتدخل املتعلم يف أجواء تعاونية تعّل

  .املتعلم للمسؤولية واملساءلة واالستعداد هلا تهيئ
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 مراجع احلقيبة التدريبية
 أوال: المراجع العربية:

 
  : التفكري من منظور تربوي، عامل الكتب القاهرة.م2005إبراهيم، جمدي عزيز  ا -
 .مفاهيم وتطبيقات، دار الفكر، عمان :م : تعليم التفكري2002جروان، فتحي ا  -
م طفلك كيف يفكر، دار الفكر العربي،  : عّلم2005حبيب، جمدي عبد الكريم ا -

 القاهرة
حقيبة تدريبية يف جمال دمج التقنية يف التعليم .  :هي  1426ا وآخرون أمحد  حكيم، -

 وزارة الرتبية والتعليم . ،الرياض

تطوراته وأصوله وعناصره وطرقه   :التدريس املعاصر  :هي1408ا  زياد حممد  ،محدان -
 .احلديثة دار الرتبية ،عمان

 لقلم، دبي. : تدريس العلوم يف مراحل التعليم العام، دار ام1996اخلليلي وآخرون، خليل ا -
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  : طرق تدريس القرآن الكريم، دار التوبة، الرياض.هي1417الزعبالوي، حممد السيد ا -

 ،ة ي: اجتاهات حديثة يف تدريس الرتبية البدنية والرياض م2001امصطفى حممد  ،السايح -
 ، مصر.اإلسكندرية ،املنتزه ،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر

 اإلسالمية الرتبية تدريس طرا ق يف مباحث : م2012السعدون، عادلة حممد ناجي ا -

 . 203تقوميها، جملة األستاذ. ع ا وأساليب

 : الطريق إىل التفكري املنطقي، ترمجة: عطية حممود، مكتبة م1961شانر، وليم ا -
 النهضة، القاهرة.

 مالتعّل املتقدمة وإسرتاتيجيات التدريس إسرتاتيجيات: م2011شاهني، عبد احلميد حسن. ا -
 ، مصر.كلية الرتبية، جامعة دمنهور ،مالتعّل وأمناط

  : سكيولوجية الذاكرة، سلسلة عامل املعرفة، الكويت.م2003عبداهلل، حممد قاسم ا -
، ان : اإلدارة الصفية واملدرسة املنفردة، جمدالوي، عّمم1995عدس، حممد عبدالرحيم ا -

 األردن.

سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل  : فاعلية استخدام إم2003عريان،  رية عطية ا -
الفلسفة لدى طالب الصف األول الثانوي وأثره يف اجتاهاتهم حنو التفكري التأملي 

، ملعرفة االقراءة وبناء اإلنسان الفلسفي، املؤمتر العلمي الثالث للجمعية املصرية للقراءة وا
 .القاهرة ة عني مشس، كلية الرتبية،جامع

: التفكري اإلبداعي لدى طلبة كليات اجملتمع يف األردن، رسالة  م1996اجنيب  ،عصام -
 .، جامعة الريموك، األردنغري منشورةماجستري

سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم لية إ : فعام2006عطية، مجال سليمان ا -
الرتبية، عدد م باملرحلة اإلعدادية، جملة كلية القرا ي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعّل

 ، مصر.، جامعة بنها، كلية الرتبية67

، حقيبة تدريبية، دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم : هي1428العلوني وآخرون، ا -
 وزارة الرتبية والتعليم، إدارة التدريب الرتبوي، الرياض.

ان،  : إدارة الصفوف، األسس السيكيولوجية، دار الفكر، عمهي1425قطامي، يوسف ا -
 األردن.

، دار التدريسية والنماذج التدريس طرائق ستراتيجيات : إم1998قالدة، فؤاد سليمان ا -
 .، القاهرةاملعرفة اجلامعية

، ترمجة : نضال البسام ، جملة السلطة الرتبوية للمدرسم  : 1989توماس ا ،كالثبون -
 .الرتبية ، العدد الرابع ، الكويت
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سرتاتيجيات حديثة يف التدريس، حبث منشور على  : إم2006اللولو، فتحية صبحي سامل ا -
  http://site.iugaza.edu.psموقع اجلامعة اإلسالمية بغزة ا

 : أثر استخدام أسلوب العصف الذهين يف تدريس األحياء على م1997مصطفى، حمسن ا -
 .12العلمي، جملة كلية الرتبية، ، العدد  تنمية بعض املفاهيم البيولوجية والتفكري

 سوهاج، مصر.

: تنمية مهارات التفكري، حبث منشور على موقع جامعة هي  1426املفلح، عبداهلل حممد ا -
 .http://uqu.edu.sa/page/ar/34465أم القرى، 

 األردن. ،: اإلدارة الصفية، دار وا ل، عمانم 2003هارون، رمزي ا -
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