




األهدافوضع

:عامةظرةن

توضحفاألهدافالنجاح،لتحقيقمحددةوأهدافواضحةنظرةلديهاعامبشكلالدروس
خطيطتعلىالمعلميساعدفهذافعله،عليهميجبومافهمه،إلىالطالبيحتاجما

.مطلوبهومافهمعلىالطالبويساعدالتعلم،أنشطة

:الرئيسةالنقاط
.المتعلميناحتياجاتتحديد.1
.منهمالمطلوبالطالبيفهملكيللمتعلميناألهدافتوضيح.2
.السطحيالفهمأوالعميقالفهمعلىالتركيز.3
.الموضوعفهمهوللطالببالنسبةالحقيقيالتحدي.4
.التقييممعاييرتحديد.5



:معلماليكون عندمااالستراتيجيةهذهتوضيحيمكن:األهدافوضع :اآلتيةالحاالتفياالستراتيجيةهذهاستخداميمكن
للطالبالمسبقةالمعرفةيقيم.
ياجاتهماحتأساسعلىالطالبمنلمجموعةالتعلمأهدافبينللتمييزأدلةيستخدم.
التعلمبأهدافالنشاطربططريقعنالتعلممنالغرضيوضح.
لتحقيقهاالجهدمنللمزيدوتحتاج،صعبةولكنهاواقعيةأهداًفايضع
:عندماالطالبعنداالستراتيجيةهذهتوضيحيتم
بهمالخاصبالتعلماألنشطةربطيتم.
أهدافهمحققواأنهمتثبتأدلةوتقديم،الذاتيتقدمهممراقبة.
إلىتحتاجيالتوالمجاالتالمحددةالقوةنقاطعلىبناءًًالمستقبليةالتعلمأهدافتحدد

.التحسين



:اآلتيةالحاالتفيفعاليةاالستراتيجيةهذهتظهرال
واضحغيرالهدفيكوًنعندما.
لتحقيقهالمبذولالجهدوعنجودتهعنالنظربغضعملكلمدح.
الطالببأعمالةبالمقارنالعملوتقييمالفرديةالتعلموأهدافالسابقةاالنجازاتتهميش

.اآلخرين



الدروسهيكلة

:عامةنظرة

لتغييرالتنويعىعلالتركيزيتمبحيثالصفداخلستتمالتيالتدريسنوعيةتحديديتم
علىعملتألنهااالنشطةإلىباإلضافةالصوتية،المثيراتخاللمنالروتينيةاألجواء
وتحقيق،شاطوالنالتفاعليحفزذلكألنالصف،فيالحركةتفعيلوكذلكالمهام،تحسين
.ببعضبعضهاوالوحداتالدروس،ربطخاللمنالتكامل



:الرئيسةالنقاط

.للتعلمواضحةتوقعات.1

.التعلموربطالتسلسل.2

.واضحةتعليمات.3

.واضحةانتقاالت.4

.المتدرجةاألنشطة.5

.والنقاشاألسئلةطرح.6

.التكوينيالتقييم.7

.الخروجبطاقات.8



:اآلتيةالحاالتفياالستراتيجيةهذهاستخداميمكن
وتقديملم،التعأهدافتقديمذلكفيبماالدرس،خطواتللطالبالمعلميشرحعندما

فيتخدمهاسيسالتياألسئلةطرحأساليبوتحديدصريح،بشكلالجديدةالمعرفة
.جيدبشكلالتقييمووصفالفصل،

ييمالتقومهامواألنشطةالتعلمأهدافبينواضحةالروابطالمعلميجعلعندما.
بللطالهادفةوتكوًنبهاالتنبؤيمكنشفافة،أهداًفاالمعلميضععندما.
الدرسفيخطوةكلبينواضحةانتقالطرًقالمعلميحددعندما.
الطالبتعلموتحقيقلتسييرالخطواتتسلسلالمعلميخططعندما.
الراجعةالتغذيةويوفرالطالبفهمالمعلميراقبعندما



:اآلتيةالحاالتفيفعاليةاالستراتيجيةهذهتظهرال
الصففيائجالنتتوقععدموبالتاليالتغير،فيالدروسبنيةتستمرعندما

.الدراسي
:عندماالطالبعنداالستراتيجيةهذهتوضيحيتم

.النجاحومعاييرالتعلمألهداففاهمينيكونوًن
.فيهشطةواألنالخطواتوتسلسلجيدبشكلالدرسلهيكلةفاهمينيكونوًن



:ومحددواضحتعليم

:عامةنظرة

علىجبيمابوضوحيظهروًنفإنهمواضحةتعليميةممارساتالمعلموًنيتبنىعندما
واضًحاذلكجعلويالنجاحومعاييرالتعلمنوعيحددفالمعلميفعلونه،وكيففعلهالطالب
مافيالنظرويعيدالطالبفهممنيتحققأنالمعلمعلى،النمذجةطريقعنللطالب

.مًعاكلهذلكويربطتغطيتهتم

مالحظةنتيجةالسلوكتغييرعمليةهي:(النمذجة)لباندورااالجتماعيالتعلمنظرية
(معينلنموذجمشاهدةأي)االخرينسلوك



:الرئيسةالنقاط

.مشتركةتعليميةأهداف.1

.صلةذاتوأنشطةمحتوًى.2

.واضحبشكلواستكشافهجديدمحتوًىتقديم.3

.والمهاراتالمعرفةتطبيق.4

.المستقلةالممارساتتدعماألمثلة.5

.الضعفنقاطوتحديدالراجعةالتغذية.6



:عندماوذلكاآلتية،الحاالتفياالستراتيجيةهذهاستخداميمكن
نهايةفيهبالقيامعلىقادرينويكونوًنمعرفتهإلىالطالبيحتاجماالمعلميشرح•

.الدرسأوالوحدة
.ماشيءعملكيفيةلتوضيحعمليةأمثلةالمعلميستخدم•
.تعلموهمالممارسةللطالبالفرصةإتاحة•
.الحاجةعندالمساعدةوتقديموالتوجيـــهالمالحظةخاللمنالطالبتوجيه•
.الدرسنهايةفيالرئيسةالنقاطتعزيز•



:عندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون وال
يكونوالللطالبكافيوقتإتاحةوعدمالطالب،منبدالًًنفسهعلىالمعلميركز

.التعليمعمليةفينشيطين
الطالبمساهماتوإحباطالصفيةالمناقشاتتقييد.
خطواتمنخطوةكلمعالتعاملمنبدالًًالطالبعملعلىنهائيحكميصدر

.التعلم



:عندماالطالبعنداالستراتيجيةهذهتوضيحيتم
تحقيقهاومعاييرالتعلمنواتجفهمواقدالطالبيكوًن.
التعلمبمهمةالقيامقبلمتعددةأمثلةعلىيحصلوًن.
جديدةمرحلةإلىاالنتقالقبلالجديدةوالمعارفالمهاراتيتقنوًن.
الحاجةوقتالراجعةالتغذيةعلىيحصلوًن.



:باألمثلةالتدعيم
:عامةنظرة

نشطةاألطريقعنمشكلةحلأومهمةإلنجازالمطلوبةالخطواتالعمليالمثاليوضح
إليهم،لمقدمةاالمعرفةوتقليلمهاراتالطالبتعليمطريقعنالتعلمدعميتمالمتدرجة،

م األمثلةستخداماللطالبيمكنالحقوقتفيخطوة،كلويشرحعمليًّامثاالًًالمعلميقد ِّ
.الجيدةالمعرفةمعودمجهامستقلةأنشطةتطبيقأثناءالعملية



:الرئيسةالنقاط
كتسابالبهالقيامالطالبعلىيجبماويوضحالتعليميالهدفالمعلميوضح.1

.جديدةمهاراتوإتقانجديدةمعرفة
ذلكنهمويمكالطالبيساعدحتىالحلإلىللوصولالالزمةالخطواتالمعلميقدم.2

.للمعرفةالوصولمن
.السابقالنموذجعلىباالعتمادمستقلبشكلالمهمةالطالبيمارس.3



:عندمافعالبشكلاالستراتيجيةهذهتظهر
oلخالمنالجديدةوالمهاراتالمعارفاكتسابعلىالعمليةاألمثلةتساعد

.بخطوةوخطوةواضح،مثالمعللطالبتقديمها
oوتحليلالطالبإليهايصلأنيجبالتيالمعرفةتوضيحعلىاألمثلةتعمل

.الصحيحالحلإلىللوصولالمتاحةالخياراتوإبرازالتعلم،عملية
oجديدةتعليميةمواقفإلىلالنتقالالطالبودعمالطلبةتعلممراقبة.



:عندمافعالةاالستراتيجيةهذهتكون ال
استيعابهامينللمتعليمكنوالمعقدةعمليةأمثلةمعالجديدةالمهارةأوالمعرفةتقديميتم.
للمستوياتمراعاةدوًنالطالبجميعمعالعمليةاألمثلةنفسالمعلميستخدم.

:عندماالطالبعنداالستراتيجيةهذهتتضح
.لهمناسبالمالمستوًىعلىُيعرضفيهالعملتمالذيالمثالألنالمهامفييشاركوًن
.المهمةإلنجازالمطلوبةالعمليةفهمعلىيركزوًن

.جديدةتعليميةمواقففيالمعرفةاستخدامخاللمنبالثقةشعروًني



:التعاونيالتعلم
:عامةنظرة

نة،معيمهمةأداءأجلمنمجموعاتفيالطالبيعملعندماالتعاونيالتعلميحدث
يدعمفهو،المهامتنفيذفيمختلفةطرًقاتستخدمالتعلممجموعاتمنالعديدهناك
أنشطةعلىذلكويعتمدالطالب،عندمعنىللتعلميكوًنأنأجلمنالمصممالتعلم

.المجموعةتحققهاالتيوالنتائجومسؤولياتهمأدوارهمواختالفالطالب



:الرئيسةالنقاط
.سابًقاالمكتسبةالمعارفلتطبيقمًعاالطالبيعمل.1
.سابًقاتسبةالمكالمهاراتًوالمعرفةباستخدامالمشكالتحلفيبالتعاوًنالطالبيقوم.2
.األقرانمنالتعلمتعززمجموعاتفيالطالبيعمل.3
.بينهافيماالمجموعاتتتنافس.4



:المعلميكون عندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون 
موعاتالمجعملكيفيةحولاألساسيةالقواعدويحددالجماعيةالمهامبانتظاميحدد.
فيللطالبمختلفةأدوارتعيينخاللمنالتعاونيالعملماهيةللطالبيوضح

.المهامإنجازفيالمسؤوليةالطالبيتحملبحيثالمجموعة
لبالطااستعدادأساسعلىالطالبأنشطةتحديدطريقعنالتعلمفييباين.
طالبلكمساهمةقيمةتقديروضمانالخبراتمشاركةتتطلبالتيالمهامتصميم

.اآلخرينالطالبقبلمن
دورهافييتغيرمرنةمجموعاتفيالطالبعملتنظيمخاللمنالتفاعالتيعزز

أولفةالمختاألكاديميةالقدراتأوالصداقة،أساسعلىقائمةتكوًنوقدعضو،كل
.المشتركةالمصالح



:عندماالمعلمعنداالستراتيجيةتوضيحيتمال
.الصففيالنقاشعلىيهيمن
.بالمناقشةالطالبمنقليللعدديسمح
.ابعضبعضهممعللتفاعلقليلةفرًصاالطالبيمنح

:عندماالطالبعنداالستراتيجيةهذهتوضيحيتم
.التعاونيالعملبروتوكوالتيفهموًن
.الجماعيالعملفيوالمساهمةالمشاركةمسؤوليةيقبلوًن

.ابعضلبعضهمالراجعةالتغذيةتقديميستطيعوًن



المتكررالتعرض
:عامةنظرة
والمهاراتفبالمعاًرلاللتقاءمتعددةفرًصاللطالبالمتكررةالتعرضحاالتتتيح

بمروروريتطالتعلمأنالدراساتتوضحبحيثوتطويرها،معهاوالتعاملالجديدة
اهيموالمفوالمعارفالمهاراتمعوالمتباعدةالمتعددةالتفاعالتخاللمنالوقت

لتغييرةمختلفأنشطةاستخدامإلىباإلضافةأياًما،األمرهذايتطلبقدالجديدة،
.الجديدةوالمعرفةالمتعلمينبينالتفاعل

:الرئيسةالنقاط
.تعلموهمالممارسةالكافيالوقتالطالبلدى.1
.نوالتحسيالفورًيللتصحيحفرًصاالفوريةالراجعةالتغذيةتوفر.2



:المعلميكون عندمافعاليةاالستراتيجيةهذهتكون 
التعلمبأهدافاألنشطةيربط.
منتفادةالمسالجديدةوالمعارفالمهاراتتوضيحإلىستؤديالتيللممارساتيخطط

.لألنشطةالمتعددالتكرار
والمعارفلطلبةاباختالفتختلفالتيوالتقييمالتعلممهاممنمتنوعةمجموعةيستخدم

.التعلمنقلدعمإلىباإلضافةوالمهارات،



:المعلميكون عندمافعاليةاالستراتيجيةلهذهيكون ال
مملتكرارإلىيؤديمماالسياقيختلفأندوًنمراتعدةالنشاطنفسيكرر.
دةعالطالبأخطاءتكرارإلىيؤديمماالمناسب،الوقتفيراجعةتغذيةيقدمال

.مرات
:عندماالطالبعنداالستراتيجيةهذهتوضيحيتم
فترةخاللعلمالتعمليةفيفيهاينخرطوًنبممارساتقيامهمخاللمنتعلمهمتعزيزيتم

.محددةزمنية
الجديدالتعلمبشأنوالدعمبالثقةيشعروًن.



:األسئلةطرح

:عامةنظرة

وربطللتعلم،ةالدافعيوزيادةالطالبتحفيزمنهاأغراضلعدةاألسئلةطرحأسلوبيستخدم
عنعبيروالتللمناقشةللطالبالمجالالبابهذايفتحبحيثالطالب،بحياةالمعرفة
غيرقييمالتويدعمفورية،راجعةتغذيةتحقيقإلىباإلضافةالمختلفةالنظروجهات
.المستخدمةسالتدرياستراتيجياتفعاليةمدىتحديدإلىباإلضافةوالتكويني،الرسمي

المناقشة.pptx


:الرئيسةالنقاط

(...لمراجعةاالفهم،تعميقوالتأمل،البحثأسئلةالتهيئة،)منوعةألسئلةالتخطيط.1

.المفتوحةاألسئلةاستخدام.2

.الفهممنللتأكدالفوريةاألسئلة.3

.األسئلةطرحاستراتيجياتأفضلاختيار4.

عريضةالالخطوطبرسمتبدأحيثلوحة،برسمأشبهالطريقةوهذه٠"معالق  "استراتيجية
حتىتفاصيلالمنوالمزيدالمزيدبإضافةتبدأوتدريجًيا.أصغربفرشاةالخلفيةملءثم

تطلبتالتياإلجاباتمحددةأسئلةتطرحثمعامةأسئلةبطرحتبدأالصورة،تكتمل
.التفاصيلبمعرفةتقومثممحددةإجابةعلىالحصول



:المعلميكون عندمافّعالةاالستراتيجيةهذهتكون 
مغزًىالطالبلمساهماتتكوًنحتىللتخاطبمعينأسلوبعلىيتفق.
الطالببينةالفرديالفروًقفيهايراعيبطريقةلإلجاباتويستجيباألسئلة،يختار.
ويقيمهااإلبداعيةواالستجاباتاألفكاريقبل.
والحوارالمناقشةويشجعتفكيرهممستوًىويتحدىالطالبيحفز.
طالبالفهمويحسنمستمر،بشكلتفكيرهمويوسعالحوار،فيالطالبيشرك.
إجاباتهمتبريرعلىويحثهمالطالبتفكيرتثيرأسئلةيطرح.
ابعضبعضهملالمالحظاتلتقديمفرًصاالطالبويعطيالمناسبة،الراجعةالتغذيةيقدم



:المعلميكون عندمافعاليةاالستراتيجيةهذهتظهرال
علىصولوالحالمعلومات،استدعاءعلىويركزالمغلقة،األسئلةرئيسيبشكليسأل
."صحيحة"واحدةإجابة

.السؤالفيللتفكيرللطالبكافيوقتيعطيال
يفالطالبجميعإشراكوعدمللردالطالبمنقليلعددعلىباستمراريعتمد

.المناقشة
.صحيحبشكلالصفيةالمناقشةليفعً ال

.مناسبةالالنظروجهاتوتقديمبالتفاعلللطالبيسمحوالالمناقشةعلىيهيمن



:عندماللطالباالستراتيجيةهذهتوضيحيتم
آراءاحترامندعوكذلكوالفرضيات،النظروجهاتوتقديماألسئلةلطرحبالثقةيشعروًن•

.اآلخرين
.المعلوماتوتوضيحفهمهمعلىتأثيرالمتنوعةلألسئلةأنيفهموًن•
.األفكارقديمتفيالبعضبعضهمويتحدوًنالبعض،لبعضهمالراجعةالتغذيةيقدموًن•



:الراجعةالتغذية
:عامةنظرة

ألهدافةبالنسبالطالبتعلممدىعنالطالبأوالمعلمإبالغإلىالراجعةالتغذيةتهدف
لتحقيقفيةالصممارساتهفيالمعلمبهايقومالتياإلجراءاتتحسينعلىوتعملالتعلم،
أوتابةًًكرسميةغيرأورسميةمالحظاتتقديمخاللهامنويمكنالمطلوبة،التعلمأهداف

ا،أومشافهةًً .لطالباأداءتحسينمنهاالهدففإنطريقتهااختلفتومهماتلخيصًّ

:الرئيسةالنقاط
.للتنفيذوالقابليةالمناسب،الوقتاختيارالدقة،.1
.التدريسممارساتلتقويمطرًقهماوالتقييماألسئلةطرح.2
.تعلمهتقييمفيالطالبعلىاالعتماد.3



:المناسبةالراجعةالتغذيةخصائص
إجابة:لىعاالقتصارمنبدالًً"..ألنكجيدةنتيجةحققت":مثلالتفاصيل،تقديم•

.خاطئةأوصحيحة
هذاينتحسعلىتركزأنأرًى":مثلالسابق،فعلهمعالحاليالطالبفعلمقارنة•

."السابقةالمرةمنأفضلنتيجةعلىوستحصلالعمل
طالبالإخبارعلىاالقتصاروعدمالتحسين،كيفيةحولمعينةإرشاداتتوفير•

.بأخطائه
.والجهدالعملمنالمزيدلتقديمالطالبتشجيع•
.الطالبعندمعنىلهايكوًنبحيثمقصودبشكلُتعطى•
.للمعلمينالمهنيالتطويرتقديمفيتساعد•



:المعلميكون عندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون 
يعمللكييرالتفكعلىتعتمدالتيالمهماتفيللطالبالمناسبةالراجعةالتغذيةيقدم

.تعلمهوتحسينتفكيرهمراجعةعلىالطالب
إلىتحتاجيالتوالنقاطالجيدةالنقاطويبينالمناسب،الوقتفيالراجعةالتغذيةيقدم

.تحسين
التعلممنالمزيدلدعمالراجعةللتغذيةالتخطيط.
الراجعةالتغذيةلتقديمالخياراتمنمجموعةينظم.
التدريسيةهمممارساتفعاليةحولالراجعةللتغذيةكمصدرالطالبتقييمبياناتيستخدم.



:المعلميقومعندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون ال
أنأو"طالبيأفضلأنت":مثلالمهمةعلىيركزوالنفسهللشخصمالحظاتيقدم

."جيدعمل":مثلبالغموضتتسممالحظاتيقدم
الفرصةةإتاحدوًن،والتلخيصيالرسميالتقويمحالةفيفقطالراجعةالتغذيةيقدم

.المفيدةالمالحظاتباستخداموالتطويرللتحسينللطالب



لمهًإعالمًالطالبًنتيجةًتع
منًخاللًتزويدهً

بمعلوماتًعنًسيرًأدائه
تهًبشكلًمستمرً،ًلمساعد

ءً،ًفيًتثبيتًذلكًًًاألدا
اهًإذاًكانًيسيرًفيًاالتج
ذاًالصحيحً،ًأوًتعديلهًإ

.كانًبحاجةًإلىًتعديلً

ةًبأنهاًلتغذيةًالراجعةًالقبليا
قًعبارةًعنًمعلوماتًتسب
العملً،ًوتوجهًالطالبً

.إلىًاإلعدادًلذلكًالعملً

ةًتغذيةًالراجعةًالخارجيال
لتيًفتشيرًإلىًالمعلوماتًا

ميقومًبهاًالمعلم،ًكإعال
،ًطأخباالستجابةًالالمتعلم

أوًغيرًالضرورية،ًالتي
ها،ًيجبًتجنبهاًأوًتعديل
متعلمًوغالباًماًيتمًتزويدًال
هارةبهاًفيًبدايةًتعلمًالم

:التغذيةًالراجعةً



ةًًالتغذيةًالراجعةًالداخلي
هاًالمعلوماتًالتيًيكتسب
عالهًالمتعلمًمنًخبراتهًوأف

وعادةً. علىًنحوًمباشرً
ماًيتمًتزويدهًبهاًفي

المراحلًاألخيرةًمنًتعلم
اًالمهارةً،ًويكونًمصدره

.ذاتًالمتعلمً

التغذيةًالراجعةًالمؤجلة
لمًهيًالتيًتعَطىًللمتع
لىًبعدًمرورًفترةًزمنيةًع

إنجازًالمهمةً،ًأوًاألداءً،ً
أوًوقدًتطولًهذهًالفترةً،

.تقصرًحسبًالظروفً

ةًلتغذيةًالراجعةًالفوريا
تتصلًوتعقبًالسلوك
دًالمالَحظًمباشرةً،ًوتزًو
المتعلمًبالمعلوماتً،ًأو
التوجيهاتًواإلرشاداتً

،ًالالزمةًلتعزيزًالسلوك
.أوًتطويرهًأوًتصحيحه



:المعرفةوراءمااستراتيجية
:عامةنظرة

يدركفعندماخاص،التفكيرهمفيالتفكيرفيالطالبالمعرفةوراءمااستراتيجياتتساعد
علىالمعرفةاءوًرمااستراتيجياتتعتمدبحيثبه،يتحكموًنفإنهمتعلمهمأهميةالطالب

مهاممعلتعاملاكيفيةتتضمنأنيمكنكماللتعلم،الخاصالتحفيزوإدارةالذاتيالتعلم
.الفهمومراقبةالتقدموتقييمالتعلم،



:الرئيسةالنقاط
.المشكالتحلتعليم.1
.التدريسمهارات.2
.الذاتيالتقييمتعزيز.3
.أساسيةعمليةالصفيةالمناقشة.4
.المفاهيممخططاستخدام.5



:المعلميكون عندماواضحةتكون االستراتيجيةهذه
التعلميفالتقدموتقييمومراقبةاألهدافلتحديدمحددةاستراتيجياتللطالبيقدم.
التعلمافأهدتحققتضمنالتياالستراتيجياتواستخدامتحديدفيالطالبيساعد.
إلىالوصولتجعلمعينةبطريقةالمعرفةوراءمااستراتيجياتاستخدامكيفيةيوضح

.لالهتماممثيرةوبطريقة،سهولةأكثرالمحتوًى
عمليةصويخصلألنشطةوالتقويمالتعلماستراتيجياتمنمتنوعةمجموعةيستخدم

.التعلم
الذاتيوالتقييمالمراجعةقوائمخاللمناألنشطةويقدمالدعميوفر.
التعلمودعمالطالبأمامالخياراتلزيادةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيايستخدم

.المرًن



:المعلميكون عندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون ال
يجياتاستراتاستخدامكيفيةلهميشرحالولكناألنشطةمنمجموعةالطالبيمنح

.التعلمأهدافلتحقيقمحددة
طبيقتعلىمهيشجعالأوالخاص،تعلمهممسؤوليةتحملعلىالطالبيشجعال

.المعرفةوراءمااستراتيجيات
:عندماللطالبواضحةاالستراتيجيةهذهتكون 
التعلمأهدافميالئمامنهايختاروًنالتعلماستراتيجياتمنكبيرةمجموعةلديهميكوًن.
اإلنجازعلىالجهدبتأثيرواإلقرارالذاتيالتعلمعملياتفيالتفكير.
الداعمةالوسيلةأنهاإلدراكهمأعمالهم،عنالراجعةالتغذيةعلىبالحصوليهتموًن

.تعلمهمطريقةلتحسين
بهمخاصالالتعلمتجاهبالمسؤوليةوالشعورالذاتيالتنظيمعلىقادرينيكونوًن.



:المتمايزالتعليم
:عامةنظرة

الصف،فيطالبكلومهاراتمعارفلتوسيعالمعلميستخدمهاطرًقهوالمتمايزالتعليم
ذلكفيمابالطالبجميعأداءرفعهومنهوالهدفالسابقة،مستوياتهمعنالنظربغض

إتقانولضمانالعام،المستوًىعنالمتقدمينأولئكأوزمالئهمعنالمتأخرينالطالب
.نواتجوالالتعليمعمليةالمنهاجفيالنظرإعادةعلىالمعلموًنيعمللألهدافالطالب

:الرئيسةالنقاط
.األدلةعلىقائمالجودةعاليتعليم.1
.تكامليةتعليمات.2
.الفرديةالتدخالت.3



:المعلميكون عندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون 
لفهمالعلميةفتهومعًرواهتماماتهالطالباستعدادمستوًىلتحديدالمسبقالتقييميستخدم

.قوتهمونقاطالطالباحتياجات
الطالبلجميععاليةتوقعاتيضع.
والتفكيرللتحديومثيرةواقعيةأهداًفاللطالبيضع.



ومخرجاتهالتعلمأهدافلتحقيقالطالبتعلمتقدملمراقبةالتكوينيالتقييمعلىيعتمد.
التفكيروطرًقالقدراتمختلفتدعمالتيالتدريساستراتيجياتمنمجموعةيستخدم

.والتعلم
ططوخمستوياتفيبالعملللطالبتسمحالتيالمفتوحةالمهاممنمجموعةيحدد

.مختلفة
التعلمصعوباتلعالجوالموجهةالجماعيةالتدخالتيستخدم.
اآلخرينالبالطبعملعملهمقارنةمنبدالًًالسابقةبنتائجهمقارنةالطالبعمليقيم.



:المعلميكون عندماواضحةاالستراتيجيةهذهتكون ال
الطالبلجميعالعملنفسيحدد.
اتالمجموعوتكوينوالموادالتدريساستراتيجياتفيطفيًفاتمايًزايقدم.
العامةالمعاييرضمنالطالبجميععمليقيم.
الموهوبينللطالبمختلفةتعليماستراتيجياتيطبق.
باستمرارمرنةغيرمجموعاتيكوًن.

:عندماالطالبعندواضحةاالستراتيجيةهذهتكون 
عليهاالمتفقاألهدافعلىبناءًًالتعلمأنشطةاختياريستطيعوًن.
باآلخريننتهمبمقاًروليسالسابقةبالنتائجالحاليةنتائجهممقارنةأساسعلىيقيموًن.
هملالممكنالتعلممندرجةأعلىإلىإليصالهموتحديهمباستمراردعمهميتم.


