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 املتعهًنيدي ــة انتفكري لـة نتنًيـاث تذريسيـاسرتاتيجي

 
  

                سرتاتيجيت احلىار واملنبلشتا: أوالً 
          أسهىة حتهيم اننظىص األطهيت : بايبً 
  أسهىة حتهيم املىالف:  بنثًب 

  
: ة ــوار واملنبلشــة احلــسرتاتيجيا: أوالً 

ستراتيجيات الفعالة في إثارة التفكير عند الطمبة وقد استخدميا القرآن الكريم في مواضع االر من أىم ــتعتب 
  : من مثل حوار يعقوب عميو السالم مع بنيو بشأن يوسف قال تعالىعدة 

" ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة قالوا  إذ" 

 : تعتمد عمى ثالث فعاليات االستراتيجيةوىذه 
. اإلنصات  -ج                  المناقشة  -ب                الحوار  -أ

 
  أهًيت أسهىة احلىار واملنبلشت:  

يناسب الموضوعات اإلنسانية أكثر من غيرىا من الموضوعات فيو يساعد عمى تنمية االستقاللية والدافعية 
. التعمم وينمي االحترام والتفاعل بين المعمم وتالميذه كما ينمي ثقة التالميذ بأنفسيم وقدراتيم  في

  يتطهببث احلىار واملنبلشت  :
:  يحتاج المعمم في حواره ومناقشتو في الصف ما يمي 

 . عدم االكتفاء بالمعرفة الموجودة بالكتاب بل عميو أن يتعمق في تخصصو -1
 .وميوليم  المتعممينالوعي الكبير بمستويات  -2
 . المتعممينريد أن يتعممو تتحديد ما  -3
 . استخدام الوسائل التعميمية التي تثري الحوار والمناقشة -4
 . عدم غمبة الحوار عمى فعاليات الدرس  -5

 



2 
 

  إجزاءاث احلىار واملنبلشت  :
 : اـــــــمراعاتو لمحوار والمناقشة إجراءات عامة وخطوات إجرائية يحسن بالمعمم

 : اإلجراءات العامة - أ
 . أثناء الحوار المتعممينترتيب الجو المادي لمصف ليسيل عميو رؤية جميع  -1
 .العناية بعامل الزمن واألىداف المراد تحقيقيا  -2
 .في الحوار  المتعممينإشراك أكبر عدد ممكن من  -3
 .األسئمة واضحة ومن موضوع الدرس  بحيث تكون تمك المتعممينتوزيع األسئمة بعدل عمى  -4
 .توفير الحرية عند المناقشة  -5

  :الخطوات اإلجرائية لمحوار والمناقشة  - ب
:  تتمثل في

 .توجيو السؤال بمغة واضحة  -1
 . التوقف قمياًل لمتفكير فيو -2
 . نفسو عشوائيًا لإلجابة عنو مع االستماع ألكثر من إجابة عن السؤال متعمميندعوة أحد ال  -3
 .متعممون اللما يقولو  بإصغاءاالستماع  -4
 .وتعميقاتيم  متعممينمالحظات ال إيجاز -5
 .غير صحيحة  أوصحيحة كانت  متعممينالستماع لكل إجابة تطرح من الا -6

 
  األسئهت انظفيت  :

 " التدريس الجيد لما ليا من أىميةأن األسئمة الجيدة تعني إلى ذىب بعض المربين " 
  أهًيت األسئهت انظفيت:  
 .بموضوع التعمم  المتعمميناىتمام  إثارة - أ

 .ربط الخبرات القديمة بالجديدة عند المتعمم   - ب
. تنمية التفكير لدى المتعمم   - ت
  أغزاع األسئهت انظفيت: 
 . معين عمى االشتراك في التعمممتعمم  حث -1
 .وتشجيعيم عمى المناقشة  المتعممينجذب انتباه  -2
 .في التوصل إلى معارف جديدة  المتعممينمساعدة  -3
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 .في المعرفة الجديدة  المتعممينالكشف عن مستوى تحصيل  -4
.  المتعممينإثارة اىتمام وتركيز  -5
  يببدئ تزاعً يف األسئهت انظفيت  :
 . ارتباط األسئمة بموضوع الدرس -1
 .الحصة  توقيتلمناسبة األسئمة  -2
 .وضوح األسئمة وسيولة فيميا  -3
 . أخــــرىة أحيانًا ــفتكون شفوية أحيانًا وكتابيع األسئمة وّو ــــــتن -4
. ومن البسيط لممركبتنوع مستوى األسئمة اإلدراكي وتدرجيا من السيل إلى الصعب  -5
 يجب عمى المعمم مراعاة ما يمي  :سرتاتيجيت األسئهت انظفيت ا  :
  .الرئيسة فييا بعدل وعدم كثرتيا والتركيز عمى النقاط المتعممينتوزيع األسئمة عمى ــ       
  .عدم اقتراح اإلجابة خالل السؤال ــ  
    .اإلدراكي وخبراتيم  المتعممينتحديد نوع األسئمة عمى أساس مستوى ــ  
  .كل سؤال  فيلمتفكير السماح بوقت كافٍف ــ       

 
:  تظنيفبث األسئهت انظفيت 

. اختباريو تقويمية /  ثانييما             أسئمة تعميمية تدريسية /  أوليما :نوعين لتنقسم 
  :ة ــنت انتعهيًيــاألسئ/ أوالً 

: إلى األنواع التالية يمكن تصنيفيا من حيث القدرات العقمية 
األسئمة المعرفية وىي أدنى مراحل اإلدراك اإلنساني وتقوم عمى التذكر من مثل معرفة المصطمحات  - أ

 .ومعرفة الحقائق والعادات واآلداب 
 .الشرح والتفصيل والتمخيص والتعميل والمقارنة : أسئمة االستيعاب والفيم وتتضح من خالل  - ب
وىي تعتمد عمى قدرات  (التطبيق والتحميل والتركيب والتقويم  )أسئمة العمميات العقمية العميا من مثل  - ت

. عقمية أكثر رقيًا 
والفيم إلى التذكر من أسئمة  المتعممينينتقل مع  أنالتوازن بين األسئمة الصفية يجب عمى المعمم  - ث

. أسئمة التطبيق والتحميل والتركيب والتقويم بشكل متوازن مع التركيز عمى العمميات العقمية العميا 
وصقل قدراتيم  المتعممينابرة ىي أسئمة ضرورية لرفع كفاءة سأسئمة التفكير المتمايز واألسئمة ال - ج

ن جميع مياه البحار والمحيطات أصبحت عذبة ؟ ماذا يحدث لو أ:  مثال عميياالعقمية 
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خمت المغة العربية من عمم النحو ؟  : ماذا يحدث لو : س 
بالتفكير المستقل وتنمي  لممتعممىذا النوع من األسئمة يوفر جوًا نفسيًا مالئمًا لمتعمم الفعال ألنيا تسمح 

. اإلبداعية والفكرية ه قدرات
  أيىر تزاعً يف أسئهت انتفكري املتًبيز :  

:  ا يمي ــن المعمم مـــــز مــتتطمب أسئمة التفكير المتماي
  .المتعممين خمفية  إثراء - أ

 االختيار المناسب لألسئمة المحورية   - ب
 . رح السؤالــــقميمة بعد ط صمت المعمم لثوانٍف   - ت
   .المتعممين إنصات المعمم ألجوبة  - ث
. تجنب تجريح اإلجابات غير الموفقة مع إظيار التقدير الخاص لإلجابات الموفقة  - ج
 يع أسئهت انتفكري املتًبيز ةور حمذورــأو    :
 .االنزالق إلى أسئمة األحاجي  - أ

  . وقدراتيم المتعممينطرح أسئمة فوق مستوى   - ب
   .االكتفاء بعدد محدود من اإلجابات   - ت
.  المعرفية إغفال أسئمة التذكر  - ث

:  ابزة سأغزاع استخذاو األسئهت ال
أفكار أخرى حول الموضوع ؟ ىل ىناك : مثال   توسيع األفكار -1
من منكم لديو فكرة أخرى ؟      :    إعادة توجيو األفكار -2
كيف توصمت إلى ذلك يا أحمد ؟  :    تبرير األفكار -3
ىل تعيد ما قمتو بطريقة أخرى ؟  :    توضيح األفكار -4
ىل توافق عمى ما قالو أحمد يا عماد ؟ ولماذا ؟                                                               :  إتاحة فرص أخرى لمتفاعل -5
ما رأيك في ذلك ؟  :   مساعدة التمميذ في اتخاذ موقف ناقد -6

 : رة ــاةسة انرتبىيت نألسئهت الـــانميى
 .أنواع التفكير المختمفة  إثارةتستخدم في  - أ

   .متعممين تكشف عن طرق تفكير ال  - ب
 .تساعدىم عمى االعتماد عمى أنفسيم   - ت
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 بزةأيىر البذ ين يزاعبتهب يف األسئهت انسب  : 
 . وقتًا كافيًا ليعيد النظر في إجابتو ليصححيا متعممإعطاء ال -1
 . ة فوريةـــــبتغذية راجع متعممتزويد ال -2
 .ليقدم تعميقًا عمى إجابة زميل آخر متعممدعوة  -3
. في إجابتو  المتعممالرضا بالتقدم البطيء الذي يحرزه  -4
 رةأيىر البذ ين جتنبهب يع األسئهت انسبة :  
ابر مباشرة  ستصدي المعمم لإلجابة عن السؤال ال -1
 .ن ـريــآخ متعممينالتعجل في تحويل السؤال إلى  -2
 .شواىد عمى صحة إجابتو  متعممالعسفي عندما يطمب المعمم من السبر الت -3
 .متعمم إطراء المعمم عمى عبارة ال -4
 .المبالغة في السبر المتتابع  -5

 
 

سرتاتيجيت حتهيم اننظىص األطهيت ا/  بايًب 
  يفهىو اننض األطهي:  

ىو النص المأخوذ من المصادر األولية أو األصمية وتشمل نصوص القرآن واألحاديث الشريفة وكتب السير 
من النصوص األصمية سيرة ابن والتاريخ واآلداب التي صدرت عن شخصيات تاريخية أو سياسية أو عممية 

. ىشام وكذلك دواوين الشعر كديوان المتنبي والبحتري 
 حتهيم اننظىص  اهلذف ين استخذاو أسهىة:  

وروحو وكذلك إحياء الماضي والتفاعل معو من أن يعيش جو النص  المتعمماألسموب إلى تمكين  اييدف ىذ
. ألخذ العبر والدروس 

  يزايب أسهىة حتهيم اننظىص األطهيت:  
 .عمى الفيم والتحميل والنقد واالستدالل  المتعممينيساعد  -1
. بمنابع األحداث  تو ويربطوماواىتما متعمميثير خيال ال -2
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 1 : شزوط استخذاو أسهىة حتهيم اننظىص 
 .اعتبار النص األصمي مصدرًا لمتعمم  -1
 .(  محتواهتمخيص ) االبتعاد عن التقديم لمنص بمقدمو  -2
  .عمى نقد النص األصمي نقدًا داخميًا لمتأكد من صدقو  المتعممينضرورة تدريب  -3
. االىتمام باألحداث  -4

 
  سرتاتيجيت حتهيم اننظىصاخطىاث استخذاو :  

:  أسموب تحميل النصوص في تدريس السير وفق الخطوات التالية يمكن توظيف 
 . الخطوة األولى ضبط ألفاظ النص -1
  . درــــــد النص خارجيًا لمتأكد من صدق المصـــنق: الخطوة الثانية  -2
 . أيضانقد النص داخميًا : الثالثة  ةالخطو -3
 . مبادئالنص واستنتاج ما في النص من حقائق ومفاىيم وتحميل : الخطوة الرابعة  -4
 : التوصل إلى اإلرشادات والدروس والعبر التي يرشد إلييا النص مثال : الخطوة الخامسة  -5

  .مؤتة واتيا السابقة عمى غزوة طتحميل النصوص بخ ستراتيجيةاويمكن أن نطبق 
 

ف ــة حتهيم املىاقــسرتاتيجيا/  بنثــًب 
ن األساليب الفاعمة في تدريس السيرة النبوية وسيرة األنبياء عمييم السالم وسيرة الصحابة والشعراء والقادة ـم

والعمماء أسموب تحميل المواقف الذي يتناول مواقف من حياة أصحاب السيرة وقد يكون الموقف ضمن قصة 
. مستقالً أو يكون 
 سرتاتيجيت حتهيم املىالف اواث ـــخط:  
  . المتعممينعرض الموقف ويقوم المعمم بعرض عناصر الموقف وتوضيحيا مع :  األولىالخطوة  -1
 . تقصي عناصره المتعممينتحميل الموقف ويطمب المعمم من :  الخطوة الثانية -2
 . مناقشة االحتماالت واآلراء وترجيح األفضل منيا:  الخطوة الثالثة -3
. استخالص المبادئ والدروس والعبر والقيم واالتجاىات :  الخطوة الرابعة -4
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الدرس التطبيقي عمى توظيف أسموب تحميل المواقف واألسموب القصصي في تدريس السيرة النبوية  :مثال 
"  غزوة مؤتة " وغيرىا من السير 

  : سرتاتيجيت حتهيم املىلف يف تهك انغزوة عهًاوو خطىاث ــوتك
، عمم الروم بتحركات الجيش يتمثل في عرض خط سير الجيش اإلسالمي في الغزوة  عرض الموقف -أ

.  اإلسالمي 
وقد تمثل في تشاور المسممين فيما بينيم عندما عمموا بكثرة عدد جيوش الروم وانضمام تحميل المواقف  -ب

  .( مناقشة رأي عبد اهلل بن رواحو إما النصر أو الشيادة ) القبائل العربية ليم 
ه  ــوترجيح أفضميا وقد تناولت الظرف الذي كان فيو الجيش من جميع جوانب مناقشة االحتماالت واآلراء -ج
 . والدروس من غزوة مؤتة  استخالص المبادئ والعبر -د


