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سة إلى بناء برنامج تدريبي مبني على استراتيجية تعليم الذات     هدفت هذه الدرا  

 أثرُه في التحصيل الدراسي لطالب الصف الخامس األساسي فـي اللغـة             واستقصاء

 هل هناك أثر  : العربية، وبشكل محدد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي         

تحصيل طـالب الصـف      يفللبرنامج التدريبي المبني على استراتيجية تعليم الذات        

 الخامس األساسي في اللغة العربية؟

طالباً من الصف الخامس األساسي الذكور من       ) 79 ( من  الدراسة تكونت عينة 

، حيـث   تم اختيارها عشوائيا    العقبة مدينةطالب مدرسة فيصل األول األساسية في       

تـم بنـاء     طالباً،) 39(طالباً والمجموعة التجريبية    ) 40(شملت المجموعة الضابطة  

جلسة صفية طبق   ) 18(برنامج تدريبي مبني على استراتيجية تعليم الذات مكون من          

وتـم  , 2005/2006على عينة الدراسة التجريبية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام          

 قبلي، وتم بناء االختبار التحصيلي      قياساعتماد نتائج نهاية الفصل الدراسي األول ك      

 . تم تطبيقه على المجموعتين الضابطة والتجريبيةلوحدة دراسية جديدة حيث

صالح المجموعة التجريبية،    أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً ول       

 .  على النتائج وضعت مجموعة من التوصياتوبناُء
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Abstract 
 

The effect of a training program based 
on Self-Instruction on the Fifth grade students achievements 

in Arabic language 
 

Mohammad. Ahmad. A. alzu'bi, 
 

Mu'tah University. 2006 
 
This study aimed to find out the effect of training program based on 

self-instruction strategy on the development of fifth grade students 
academic Achievement in Arabic language; in other words this study 
attempted to answer the following question: What is the influence of this 
training program in the achievement of the fifth grade students in Arabic 
language?    

The sample of the study consisted of (79) of the fifth grade male 
students in Faisal I basic school in Aqaba has been choosing randomly, into 
two groups. the control group which consisted  of (40) students, and the 
experimental group (39) students and also these tow groups choosed in the 
seam way (randomly). the study was based on the self-instruction strategy 
and it was composed of (18) session in learning situation which were 
applied on the experimental study sample during the second semester for 
the academic year 2005/2006. The results of final exam of the first 
semester were used as a pretest. An achievement exam for each new unit 
was applied on both groups (the control group and the experimental).  

The result revealed that there are statistically significant differences 
in favor of the experimental group. Accordingly some recommendations 
were discussed. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

  مقدمة الدراسة1.1

يعد التحصيل الدراسي أحد أهم النتاجات التربوية، فالتحصيل هـو المحـك            

األساسي الذي بنتائجه نستطيع أن نحكم على الطالب والعملية التدريسية بالنجـاح أو             

 يجـب اختيـار      األساليب التدريسية متعددة؛ ولـذلك      أن الفشل، ومن المهم أن نعلم    

األساليب التدريسية التي تحقق النجاح المطلوب، حتى يعد اختيارها كأسلوب تدريسي           

 ).1995,الجعافرة( مناسب يراعي الفروق الفردية بين الطالب 

إلى أن التحصيل الدراسي أحد الجوانب الهامة في         ) 2004( ويشير الصالح   

كمـا أن   , فيه أثر التفوق الدراسي   بحيث يظهر   , النشاط العقلي الذي يقوم به الطالب     

ولكن التعلم يعتبر أكثر شموالً واتسـاعاً مـن         , التحصيل يرتبط بالتعلم ارتباطاً وثيقاً    

 .التحصيل

ومن جهة أخرى فقد أشارت الدراسـات التربويـة والنفسـية إلـى فعاليـة               

ودراسـة ماريـان      ) Brenda, 1998(مثل دراسـة برينـدا   ، إستراتيجية تعليم الذات

)Marian,2003( ,         ومن خالل االطالع على الدراسات التي تناولت إستراتيجية تعليم

نجد أن هذه الدراسات اهتمت بالنواحي العالجية والجوانب التشخيصية ولكنها          , الذات

 .لم تستخدم هذه اإلستراتيجية كأسلوب دراسي داخل الغرفة الصفية
ات، تبـدأ مـن الحـوار الـداخلي         إن األهمية التي تتمتع بها إستراتيجية تعليم الذ       

، هذا الحوار الذي ينشأ لحظة تفكير الفرد المتعلم في شيء مـا،             "الحديث العقلي الصامت  "

  ال إن مثـل هـذا الحـديث      . أو حديثاً سمعه أو الكتابة الصامتة أو طرق أخرى من التعلم          

ـ                 ي تقتصر أهميته على كونه مجرد حديث داخلي مع الذات وإنما يتعدى ذلـك ليـؤثر ف

 الحديث على شكل أوامر وتعليمات موجهة للـذات أو          العمليات المعرفية، حيث يتمثل هذا    

  ).Meichenbaum,1978(ألحاسيس والتصورات لية ظ وتفسيرات لفأنماط

نمو وتتطور  ت) الحوار الذاتي (  إلى أن هذه الظاهرة      Vygotskyي  ويشير فيجوتسك 

ويشير أيضا إلى أن هذا     , لمعرفي واللغوي مع الزيادة في العمر ويعتبرها ضرورية للنمو ا       

سنوات حيث أنه ال ينتهي بتاتا وإنمـا ينتقـل مـن            ) 9-8(الحوار الذاتي يختفي في سن      

 ).2000,قطامي(الصيغة العلنية إلى الصيغة المخفية 
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 أن سلوك األطفال يكتسب في البداية من خالل تعليمات          Luriaو يرى لوريا    

 يكتسبون القدرة على ضبط سلوكهم الشخصي مـن         ثم, يعطيها لهم أشخاص آخرون   

والتي تتحول فيما بعد إلى تعليمات ذاتيـة        , خالل تعليمات صريحة يقولونها ألنفسهم    

 ).1998, نالشناوي وعبد الرحم( ضمنية 

ومن هنا نصل إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تركز علـى جانـب                

حاول تنميته باستخدام برنـامج تـدريبي       وت, مهم في العملية التربوية وهو التحصيل     

 .مبني على إستراتيجية تعليم الذات؛ نظرا لتدني تحصيل الطالب

 

  و أسئلتها مشكلة الدراسة  2.1

 الحالية بالتعرف على أثر برنامج تدريبي مبنـي علـى            مشكلة الدراسة  د      تتحد

 اللغـة   استراتيجية تعليم الذات في تحصيل طالب الصف الخامس األساسـي فـي           

 .العربية

إن التحصيل الدراسي واحد من أهم القضايا التربويـة حيـث يعـد إحـدى               

كما أن الدراسات التربوية والنفسية المعاصرة أشارت إلى        . النتاجات التربوية المهمة  

مثل تحسين خط   ,  متعددة ةفاعلية استراتيجية تعليم الذات في معالجة قضايا تشخيصي       

جاءت هذه الدراسة تجمع بـين التحصـيل الدراسـي          وقد  , وتجنب الفشل , الطالب

, وإستراتيجية تعليم الذات؛ نظرا لندرة الدراسات التي جمعـت متغيـرات الدراسـة            

 :وبالتحديد فإن الدراسة حاولت اإلجابة عن السؤال التالي

البرنامج التدريبي المبنـي علـى      , التقليدية( هل هناك أثر لطريقة التدريس      

على تحصيل طالب الصف الخامس األساسي فـي اللغـة          ) ذاتاستراتيجية تعليم ال  

 العربية؟ 

 
 

 

  الدراسة ةفرضي 3.1

 : ة التالية هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيتهدف
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علـى تحصـيل    ) α ≤ 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

التـدريس  طالب الصف الخامس األساسي في اللغة العربية تُعزى ألثـر طريقـة             

 ).البرنامج التدريبي المبني على استراتيجية تعليم الذات , الطريقة التقليدية(

 

 أهمية الدراسة 4.1

 : تكمن أهمية هذه الدراسة في األمور التالية

والبيئة األردنيـة   , إذ تفتقر البيئة العربية بشكل عام      ,حداثة الدراسة وأصالتها   1-

ى دراسات بحثت في مشكلة الدراسـة        إل - في حدود علم الباحث      -بشكل خاص 

على الرغم من وجود دراسات ركزت على استراتيجية تعليم     , ومتغيراتها مجتمعة 

 .وعلى التحصيل الدراسي ولكن كل على حده, الذات

بناء برنامج تدريبي مبني على استراتيجية تعليم الذات وفـق اتجـاه تعـديل               2-

ـ  لمـايكنبوم    )Cognitive Behavior Modification  )CBM ي السلوك المعرف

)Meichenbaum( ,         وبيان أثره على تحصيل طالب الصف الخامس األساسـي , 

,  الغرفة الصفية  داخل  الخاص بهذه الدراسة   تدريبيالبرنامج  الإدخال  من الممكن   و

وهذا يفيدهم بالتنويع بالطرق    , واستخدامه من قبل المدرسين كاستراتيجية تدريس     

 يعمل علـى تنميـة     بحيث, لمستخدمة في العملية التدريسية   والوسائل التدريسية ا  

 لنصل إلى تحقيق الهدف التربوي المنشـود بتنميـة تحصـيل            ,تحصيل الطالب 

 .الطالب

 

  التعريفات اإلجرائية5.1

عبارة عن برنامج مدته ثمان عشرة جلسة صفية، ومـدة          : البرنامج التدريبي 1- 

وهذا البرنامج مبني على اسـتراتيجية       ،دقيقة ) 45( الجلسة الصفية الواحدة هو     

 حيث تم بناء البرنامج التدريبي باالعتماد على الوحـدتين          ،تعليم الذات لمايكنبوم  

 مـن   ،)الدواء في الغذاء  (والسادسة عشرة   ) رسالة إلى صديق    ( الخامسة عشرة   

 .    كتاب اللغة العربية للصف الخامس األساسي للفصل الدراسي الثاني
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 ،وهو ناتج العملية التدريسية في مـادة اللغـة العربيـة          : الدراسي التحصيل   -2

 خالل فترة التدريب    ،لطالب الصف الخامس األساسي في محافظة العقبة      

 .على البرنامج التدريبي

نتيجة الطالب في اختبار االختيار من المتعدد في مادة         :  االختبار التحصيلي  - 3

حافظة العقبة، وقد تم بناءه باالعتماد      اللغة العربية للصف الخامس األساسي في م      

 ). وادي الماس ( على وحدة دراسية جديدة، وهي الوحدة السابعة عشرة 
 

  حدود الدراسة 6.1

 في محافظة العقبة   ألساسيا  الخامس تتحدد نتائج هذه الدراسة بطالب الصف     

 . 2005/2006، خالل الفصل الدراسي الثاني عاما) 11.5(الذي يبلغ متوسط أعمارهم 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

  اإلطار النظري1.2

 Self-Instruction Strategyاستراتيجية تعليم الذات   

ط يجمع االتجاه السـلوكي     ي       لقد ظهر اتجاه تعديل السلوك المعرفي كاتجاه وس       

 Cognitive"ي   وقد أطلق عليه االتجاه المعرفــــي السـلوك  ,واالتجاه المعرفي

Behavior" ,    ـ ن أخصائيو تعديل السلوك يركزون علـى السـلوك المال     أ  حيث ظ ح

 مثل ,Private Events  ويركز االتجاه المعرفي على األحداث الخاصة,القابل للقياس

ويرى المعرفيون أن أفضـل  طريقة للتخلص       . االعتقاد واإلدراك والتفكير والتخيل   

ن األفكار والمعتقدات الخاطئة واسـتبدالها بأفكـار         تكون بالتخلص م   كالتمن المش 

 ,وقد استعان هؤالء األخصائيون بنفس اإلجراءات التي يستعملها  السلوكيون         . مفيدة

 ).  2003،نأبوحميدا( "جماعة معدلو السلوك المعرفي "وأطلقوا علـى أنفسهم 

راتيجيات  هي أحد استSelf-Instruction Strategy   تعليم الذاتإستراتيجيةإن 

 : وقد عرفها مايكنبوم,Cognitive-Behavior Modification  تعديل السلوك المعرفي

والتوجيـه العلنـي    ) المدرب(ية تجمع بين النموذج المعرفي      ب طريقة تدري  على أنها 

 والتوجيه  ،)من قبل المتدرب    ( والتوجيه الذاتي العلني     ,)من قبل المدرب    (الخارجي  

للوصول إلـى التوجيـه الـذاتي       ) رج من العلني إلى الخفي      المتد( الذاتي للمتدرب   

  ).Meichenbaum,1978(الخفي للمتدرب 

ن تعليم الذات يقوم على أساس توجيـه الفـرد          أب) 2003( يشير أبو حميدان    

لكي ينخرط في السلوك الذي يمكنه من التعامل مع المواقف التي تسبب لـه              , لنفسه

مما يؤدي بعد حل المشكالت التـي       , ع الذات الضغوط النفسية عن طريق الحديث م     

  .تواجهه لحدوث الراحة واالسترخاء

 غير موجـود    يءيركز على ش   وإذا تأملنا التعريف السابق نجد أن مايكنبوم       

 وأ ه وهي تعليمات معينة  تساعد المتدرب على التعلم وتغيـر أفكـار            ,عند المتدرب 

فيبـدأ المـدرب    ،  المتدرب وذاته ويجب أن تكون مخفية بين      ،  أشياء خاطئة في فكره   
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  يستمر في ذلـك      ,بتدريب المتدرب على هذه  التعليمات علنا ويطبقها المتدرب علنا         

 . حتى يبدأ المتدرب بتطبيقها بشكل خفي بينه وبين نفسه  وليس بطريقة علنية

إلـى أن طريقـة التـدريب علـى         ) 1998 ( نويشير الشناوي وعبد الرحم   

نبوم تعمل على إعادة البناء المعرفـي عـن طريـق إعطـاء            التعليمات الذاتية لمايك  

ويؤكدان أيضا على أن التدريب على التعليمات الذاتية يقـوم علـى            , تعليمات ذاتية 

 :أساس فكرتين رئيسيتين هما

بحيث أنها تركز علـى أن  , Albert Ellisفكرة العالج العقالني أللبرت أليس 1) 

إلنسان لنفسه هي السبب فـي االضـطرابات        األشياء غير العقالنية التي يقولها ا     

 .االنفعالية

) الداخلي (تتابع النمو لدى األطفال والذي يطور فيه األطفال الحديث الذاتي ) 2

 .luriaوالضبط اللفظي الرمزي على السلوك كما يراها لوريا 

 حيث جاء هذا المنحى كرد فعـل  ,تعديل السلوك المعرفي          لقد تبنى مايكنبوم

 السلوك التقليدي، وذلك ألن منحى تعديل السلوك التقليدي ال يعطي           لى منحى تعدي  عل

ومن جهة أخرى فقد أشار كثير مـن        . االهتمام الكافي والمطلوب للعمليات المعرفية    

 العالجية قد فشلت في التنبؤ في تفسير        ةالباحثين إلى أن طرق تعديل السلوك التقليدي      

 أسلوب تعديل السلوك    عقود الثالث الماضية فقد أثبت    وخالل ال سلوك اإلنسان المعقد،    

 االجتمـاعي،  واالنعزال, العدوان: المعرفي نجاحه في معالجة السلوكات المعقدة مثل    

 وبرونويـل    روبنسون وسـميث وميلـر     ,واالنطوائيةالنشاط الزائد،   واالندفاعية،  و

)Robinson,Smith,Miller.Brownell,1997(,    السـلوك    حيث يفترض أسلوب تعديل 

المعرفي أن العمليات المعرفية هي المسؤولة والمحركة لألداء الظـاهر، ويفتـرض            

أيضا أخذ العمليات المعرفية المذكورة بعين االعتبار حتـى ولـو لـم تكـن قابلـة             

تكون  نتائج أساليب تعديل السلوك المعرفي     للمالحظة المباشرة، ومن جهة أخرى فإن     

ل عرضة لالنتكاسة بشكل يفوق األساليب التقليديـة         وأق ,ثارها طويلة المدى  آفاعلة و 

ييـر دائـم فـي السـلوك المشـكل      غذات النتائج المؤقتة والتي تفشل في تحقيـق ت    

(Robinson et all, 1997) . 
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أن منحى تعديل السلوك المعرفي يفترض أن اإلنسان        ) 1988( الخطيب        ويذكر

ن  ولكنه يتفاعـل معهـا ويكـو       ,فحسب فهو ال يستجيب للمثيرات البيئية       ,ايليس سلب 

مفاهيم حولها وهذه المفاهيم تؤثر في سلوكه، وبصورة أخرى هناك تفاعال متواصال            

 .  بين المؤثرات البيئية والعمليات المعرفية والسلوك

ـ           أسـاس تغييـر     ى       وعلى عكس منحى تعديل السلوك التقليدي الذي يقوم عل

 الكالسـيكي   طشرة، عن طريق نموذج اإلشـرا     الظـروف البيئية نفسها بطريقة مبا    

منحـى تعـديل    فواإلجرائي، حيث أنهما يتجاهالن الفرد نفسه ومشاعره وأفكـاره،          

السلوك المعرفي يسعى إلى تفسير السلوك من خالل التركيز واالهتمام بكيفية إدراك            

ـ             ـر الفرد للمنبهات البيئية وتفسيره لها، ولذلك اهتم معدلو السلوك المعرفـي بتطوي

اإلجراءات العالجية التي تشمل مشاركة العميل نفسه في تفسـير سـلوكه، فالمبـدأ              

األساسي الذي تقوم عليه برامج تعديل السلوك المعرفي والتي تتصـف بالشـمولية             

، وعلى الرغم من تنوع أساليب      اإلنساني هو االهتمام بتحليل أنماط التفكير       ,والتكامل

جميعا تحاول تغيير العمليـات المعرفيـة وأنمـاط          إال أنها    ,تعديل السلوك المعرفي  

التحدث الذاتي، التفكير التلقائي    : التفكير الخاطئة، والتي تعرف بتسميات متعددة منها      

 ).  2003الخطيب، ( 

       وبناء على ما سبق فإن الهدف األساسي من تعديل السـلوك المعرفـي هـو               

ة عالجية تُعرف بإعـادة البنـاء       محاولـــة تغيير األفكار الخاطئة من خالل عملي      

 حيث ينظر إلى العالج بناء على ذلك أنـه  , )Cognitive Restructuring( المعرفي 

 وإعـادة تنظـيم     ,عملية تعلم داخلية تشمل إعادة تنظيم المجال اإلدراكي المعرفـي        

األفكار المرتبطـة بالعالقـات بيــن األحـداث والمـؤثرات البيئيـة المختلفـة               

 ).1988,الخطيب(

      إذا نظرنا وتأملنا الدراسات التي تناولت تعديل السـلوك المعرفـي وخاصـة             

 فنرى أنها حققت نجاحات كبيرة فـي        ,الدراسات التي تناولت استراتيجية تعليم الذات     

ن لـديهم مشـكالت     م م ,مواقف مختلفة سواء بتناولها أطفال أسوياء أو غير أسوياء        

 تقـوم   الذيونرى أن األساس    . االنطواءوئاب،  نقص المهارات، العدوان، االكت   : مثل

 هدفـــا وغايـة     , هذه الدراسات هو التدريب على الحوار الداخلي مع الذات         هعلي
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ـ  تؤهل صاحبها على إدارة ذاته وضبطها ومراقبت       , درجة من الوعي   إلىللوصول   ا ه

 وقد ثبت فعالية هذه االستراتيجية مـع مختلـف الفئـات            .وزيادة فاعليتها وتنظيمها  

إال أن مسح األدب النفسـي فـي        . العمرية وبطرق تطبيقها فردية كانت أم جماعية      

مجال زيادة تحصيل الطالب كان يشير إلى الندرة في استخدام اسـتراتيجية تعلـيم              

  ). Meichenbaum,1978(الذات، على الرغم من نجاحها وتمييزها 

لحوار الداخلي يمكن أن           وتفترض استراتيجية تعليم الذات بأن التدريب على ا       

يؤدي إلى تغيير السلوك المستهدف، على فرض أن األشياء التـي يقولهـا النـاس               

الحـوار  "ألنفسهم تحدد األشياء التي يفعلونها، حيث يؤدي إدخال العنصر المعرفـي            

 واسـتقالليته ودرجـة     ,نفسهب ضبط السلوك الذي ينعكس على ثقة الفرد         إلى" الذاتي

ما يساعد الفرد على اتخاذ القرارات وحل المشـكالت والقيـام            ك ,تحمله للمسؤولية 

 ).2001، ي وعبد الهادالعزة( ه مناسبا اباختيار ما ير

 وات التدريب على تعليم الذاتخط

المدرب (  يقوم المدرب بأداء السلوك المستهدف محدثا نفسه بصوت عال           -1

 ).نموذج معرفي

) المـدرب   ( دف الذي قـام بـه        يقوم المتدرب بأداء نفس السلوك المسته      -2

 ).توجيه جهري خارجي ( ومصاحبة توجيهات المتدرب 

 يقوم المتدرب بأداء نفس السلوك المستهدف من خالل إصـدار تعليمـات             -3

 ).توجيه ذاتي جهري ( ذاتية جهرية 

توجيـه  (  يقوم المتدرب بهمس التعليمات أثناء أداء السـلوك المسـتهدف            -4

 ).صوت منخفضمتدرج من صوت عال إلى 

 يقوم المتدرب بأداء السلوك المستهدف من خالل إصدار تعليمـات ذاتيـة             -5

 ).توجيه ذاتي خفي (خفية 

ويتم أثناء التدريب على الخطوات الخمس السالفة الـذكر أربعـة أنـواع مـن               

 : التعليمات هي

 ).موضوع التدريب أو التعلم (  تحديد المشكلة -أ

 .ستجابة تركيز االنتباه وتوجيه اال-ب
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 ).(Meichenbaum,1978 .تقيم الذات,  تعزيز الذات-ج

 

  Achievementالتحصيل الدراسي 

التحصيل الدراسي هو تحصيل إدراكي نظري يرتكز معظمه على المعـارف   

اللغة : والخبرات التي تجسدها المواد المنهجية المختلفة في التربية المدرسية من مثل          

العلـوم  والعلوم الدينيـة،  والرياضيات، واالجتماعيات، واللغة االنجليزية، والعربية،  

  ). 1986ن احمد( الطبيعية 

كمـا يعـد التحصـيل      . هذا ما يجعله مهما جدا عند رجال التربية والتعلـيم         

، وذلـك   اإلداريـة الدراسي معيارا أساسيا في معظم القرارات التربوية المنهجيـة و         

جهة أخرى ما يترتب عليه من قرارات       أهميته في حياة المتعلم، ومن      : ألسباب منها 

ولذلك فهو المعيار الرئيس الذي يتم بموجبه تحديـد مقـدار تقـدم             . تربوية حاسمة 

في الدراسة وتوزيعهم على أنواع التعليم المختلفة، وأيضا في اختيار البرامج         الطالب

  ). 1990عبيدات، ( التعليمية التي تناسبهم 

عمليـات التفكيـر،    : جوانب متعددة هي   الواسع يشمل    إطارهوالتحصيل في   

وجميـع  . االتجاهات والقيم النفس حركية   واكتساب المعرفة،   والعواطف المختلفة،   و

هذه الجوانب بالغة األثر في تكوين شخصية الفرد، كما يحدد التحصيل إلى درجـة              

غير قليلة القيمة االجتماعية واالقتصادية للفرد، فهو مؤثر مـن مـؤثرات الطبقـة              

ماعية والطموح الوظيفي الذي يطمح الفرد إلى بلوغه، ويحرص كـل مجتمـع             االجت

على التحصيل ويعطيه أهمية بالغة، ويراقب المؤسسات التربوية ويحاسبها على مـا            

  ).  1984السويطي، ( تخرجين فيها مأحرزته وتُحرزه من نوعية ال

 ومع النظام   إن تحصيل الطالب في المدرسة يتأثر بتفاعله مع معلميه وزمالئه         

الرسمي في المدرسة، والسياسات التعليمية المعمول بها، ومن الطرق الهامة التـي            

حسب قدراتهم، برامج التقويـة والتعمـق،        تجميع الطالب : تؤثر في واقع التحصيل   

مـدى تـوافر المـواد      والمرافق العامة،   وين،  مخصائص المعل و النفسي،   واإلرشاد

ــزةو ــتخدامها،األجه ــة واس ــدريس  و  التعليمي ــق الت ــة، وطرائ ــم المدرس حج

  ).1974مغاريوس،(
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ونظراً لتدني تحصيل الطالب في مختلف الفئات العمرية وبمختلـف المـواد            

جاءت هذه الدراسة لتنمية التحصيل الدراسي لطـالب الصـف الخـامس            , التعليمية

 إذ بعـالج  , نظراً ألن هؤالء الطالب يقعون في المراحل التعليمية األولى        , األساسي

ضعف التحصيل عندهم نعمل على حل مشكلة الضعف التحصيلي لهم قبل وصولهم            

 .فاألساس إن كان سليماً كان البناء سليماً, لمستويات تعليمية أعلى

 

 خصائص طالب الصف الخامس األساسي

عاما، ) 11.5(يقع طالب الصف الخامس األساسي الذي يبلغ متوسط أعمارهم  

قبيل " طلق على هذه المرحلة اسم تُ وlate childhoodضمن مرحلة الطفولة المتأخرة 

حيث يصبح السلوك في هذه المرحلة أكثر جدية وتعد         ,  "preadolescenceالمراهقة  

هيـدا  تمهذه المرحلة إعدادا للمراهقة، وتعتبر التغيرات التي تحدث في هذه المرحلة            

 :هاويتميز الطفل في هذه المرحلة بأمور عدة من. لمرحلة المراهقة

 . طة والمراهقةس بطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في مرحلتي الطفولة المتو-أ

 . سين بشكل واضحجنايز بين الم ازدياد الت-ب

شؤون الحياة ويتم أيضا تعلم المعايير الخلقية وتكـوين         لزمة  لالا تعلم المهارات    -ج

  ). 1985 زهران ،( المسؤولية وضبط االنفعاالت لاالتجاهات واالستعداد لتحم

 . د ـ اعتماد الطفل على ذاته في اتخاذ القرارات

 .  ميله في هذه المرحلة إلى الحركة وكرهه العزلة-ه

 ).2004سرية ، ( محب لالستطالع ومتطرف في آرائه حتى يؤكد ذاته -و

إلى أن الطفل في هذه المرحلة      ) 1998(وفي الجانب المعرفي يشير الريماوي      

 العياني، ومن ثم التفكير المجرد، ويبـدأ الطفـل بـالتخلص            يتحول إلى نمط التفكير   

ومشـكلة  , التمركز حول الـذات   : وبشكل تدريجي من معيقات التفكير المنطقي مثل      

ويمتلك الطفل القدرة على التحليل والتركيب، والقدرة على التفكير العكسي          . االحتفاظ

 . والربط واالستدالل
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شاط العقلي المعرفي عنـد األطفـال،     على أن تطور الن   ) 2004(ويؤكد سرية   

يتوقف على عملية التفاعل الوظيفي الخالق لقدرات الطفل وعلى اسـتعداداته، مـع             

 . الخبرات المالئمة المتوفرة خالل عمليات التعلم

أن الطفل يبدأ بتكوين جمل أكثر      ) 1998(وفي الجانب اللغوي فيرى الريماوي      

ت المتشابهة والمختلفة من ناحيـة المعنـى،        تعقيدا، ويبدأ بفهم الجمل ذات الصياغا     

ويشير أيضا إلى أن طفل هذه المرحلة يصل إلى تحقيق كفاية التواصل، وذلك عـن               

 . طريق إيجاد مهارتي االستماع والتحدث، واكتساب مهارتي القراءة والكتابة

ويزداد فهم الطفل للمفردات ويزيد إتقان الخبرات والمهارات اللغوية، ويتضح          

الصدق، والكذب، والعدل، والظلـم     : ن خالل إدراك المعاني المجردة من مثل      ذلك م 

 ). 1985زهران ،(

أما النمو االنفعالي، فيتسم في هذه المرحلة بالهدوء والبطء والثبـات، ولكـن             

يبقى الطفل في هذه المرحلة قابال لالستثارة االنفعالية، بسبب وجود بعض أنواع من             

 ).2004رية ،س(الغيرة والتحدي والعناد 

إلى أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة للثبات واالستقرار        ) 1985 (نويشير زهرا 

مرحلة الطفولـة  "، وقد أطلق عليها بعض الباحثين بـemotional stabilityاالنفعالي 

، ومن المالحظ على الطفل محاولة ضبط االنفعاالت والسيطرة على النفس           "الهادئة  

 هذه المرحلة أيضا تقل مظاهر الثورة الخارجية، ويبدأ         وعدم إفالت االنفعاالت، وفي   

الطفل بتعلم كيف يتنازل عن حاجاته العاجلة التي قد تغضب والديه، وتقل في هـذه               

, المرحلة مخاوف األطفال، ولكن يبقى الطفل يخاف الظالم واللصـوص واألشـباح           

, سـي ولذلك فإن مجمل الخصائص السالفة الذكر عن طالب الصف الخـامس األسا           

 .  يتطلب وجودها مستوى عاٍل من التحصيل
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 الدراسات السابقة التي تناولت إستراتيجية تعليم الذات 2.2

تعليم الذات وصلت درجة القلـة علـى         إستراتيجية          إن الدراسات التي بحثت   

 حسب علم   – المستوى العالمي و درجة الندرة على المستوى العربي والبيئة األردنية         

مع العلم أن هذه اإلستراتيجية قد أثبتت فاعليتها فـي عـالج الكثيـر مـن                الباحث،  

 .المشكالت التربوية والنفسية

والتي ) Meichenbaum & Godman,1969(دراسة  مايكنبوم وجودمان ففي   

 فقـد  , إلى دراسة التأمل واالندفاع والتحكم اللفظي فــي السلوك الحركـي          هدفت

 أطفال ما قبــل المدرسة وطبق علـيهم اختبـار          طفال من  ) 30( شملت الدراسة   

ار المطابقة لألشكال المتشابهة والتحكم اللفظي في بالمتضمن اخت"  Kagan " كاجان 

 الـخ  .... ,أسرع، أبطئ : التحكم اللفظي للكلمات  والتحكم باليد،    ( ،السلوك الحركي 

المبنـي علـى     حيث تم تطبيق برنامج تعليم الذات        ،)والدق على الطاولة باإلصبع     

وتبين أن األطفال االندفاعيين كـان لـديهم        .  استراتيجية التعليمات العلنية والمخفية   

 من   اكبر   وكان لديهم مجاال من األخطاء      ،تحكـم لفظي أقل إلعاقة سلوكهم الحركي     

 بإصدار تعليمـات و توجيهـات علنيـة         وأمتاز األطفال التأمليين   ،األطفال التأمليين 

كمـا كانـت أخطـاؤهم أقـل        .  لت على حفظ سلوكهم الحركي     والتي عم  ،ألنفسهم

كما توصلت الدراسة إلـى تحسـن هـؤالء         .  وإنجازهم على المهام كان أيضا أبطأ     

األطفال  االندفاعيين والتأمليين في األداء على اختبار القدرات العقليـة األساسيــة             

)Primary mental Abilities Test  ( هذه النتيجة انباحثوعزا ال، وفي اختبار الذكاء 

إلى أن التعليمات الذاتية تعمل كتغذية راجعة كما يتعلم الفـــرد من خاللها كيـف             

 .  بحيث يصبـح سلوكه تحت سيطرته،يفكر قبل أن يسلك

 ,Meichenbaum & Turk & Burstein(مايكنبوم  و ترك و برستين وأجرى 

لتفكيـر اإلبـداعي    دراسة هدفت إلى تدريب أطفال الصف السادس علـى ا         ) 1975

، حيث احتوى البرنامج Self-Instruction Strategy  باستخدام استراتيجية تعليم الذات

على مجموعة من األنشطة و التي كان للمدرب دوراً فاعال فيها حيث كـان بمثابـة            

 وتوصلت الدراسة إلى تحسن أداء المجموعة التجريبية على اختبار        . نموذج معرفي 

وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق .   للتفكير اإلبداعيTorrance  )تورانس (
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.  وتحسن أداء األطفال على حـل المشـكالت        ،ذات داللة في مفهوم الذات وتوكيدها     

 هذه النتائج إلى استراتيجية تعليم الذات التي تعمل على زيادة وعـي             ونوعزا الباحث 

 وهذا يؤدي إلى    ،ر الذهنية  تنمية الصو  كما تعمل على   ،الفرد ألحداث البيئة المحيطة   

 وبالتالي تحسن األداء و السلوك و ضبطه و         ،عملية التمثل المعرفي لألحداث البيئية    

 . توجيهه وتنظيمه

 ,Blandford & Lioyd (دراسة أخرى قام بها  بالنـدرفورد و لويـد  في و 

 Self-Instruction  هدفت إلى بناء برنامج مبني على استراتيجية تعليم الذات)1987

Strategy             لتحسين خط الكتابة اليدوي عند أطفال المرحلة االبتدائية المعـاقين مـن 

حيث توصلت الدراسة إلى تحسن خط المجموعة التجريبية حتى بعد انتهاء           , الذكور

  جلسات البرنامج، وهذا يؤكد أحد المبادئ الرئيسية لمنحى تعديل السلوك المعرفـي           

وإظهارها لنتـائج   .  التقليدية في تعديل السلوك    والخاص بفاعليته والتي تفوق الطرق    

 وأوصى الباحث باستخدام هذه االستراتيجية لتحسين المهام واألعمـال         .طويلة المدى 

 .  األكاديمية بشكل عام

دراسة  هـدفت  ) Mahn & Greenwoob,1995( ماهن و جرينوب كما أجرى

 في تحسين   ،ة تعليم الذات   منهج تعديل السلوك المعرفي وبالتحديد استراتيجي      إتباعإلى  

 ) 57(  حيث شملت الدراسـة      ، القراءة عند طالب الصـف األول األساسـي      رةمها

 مجموعتين واحـدة ضـابطة   إلى تم اختيارهم عشوائيا وتــم تقسيم الطالب      ،طالبا

 ، حيث تـم تـدريس المجموعـة الضـابطة بـالطرق التقليديـة            ،وأخرى تجريبية 

م أوامر تعليم الـذات فـي أداء المهـام األكاديميـة      والمجموعة التجريبية باستخـدا  

 وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي            إلى وأشارت النتائـج . الموكولة إليهم 

 Self-Instruction    المهارات األكاديمية تعـزى إلستراتيجيـــة تعلـيم الـذات    

Strategy             وأكدت أيضا على فعالية منهج تعديل السـلوك المعرفـي باألخـــص

 في تحسين مسـتوى الطـالب  Self-Instruction Strategy  يجية تعليم الذاتاسترات

وأشارت الدراسة أيضا إلى وجود فروق فـي مهـام المطابقـة            . بالقراءة األساسية 

  ومــهام تـداعي الصــور   ، ) Matching Similar Pictures( لصور المشابهةل

)Association Tasks  Picture ( وتتبع األشـكال  ،اراتوالربط بينها، وإكمال المس 
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 Tracing Figures Complection and(  وإدراك الكميــات،حتــى يــتم إكمالهــا

Recognizing Quantity .( 

إلـى   هذه الدراسـة  هدفتحيث ) Ghan ,1991(ودراسة أخرى أجراها جان 

  من خالل استراتيجية تعليم الذات ،تدريب األطفال ذوي صعوبات التعلم في القراءة

Self-Instruction Strategy ,  20(طفـال  ) 40(حيـث تكونت عينة الدراسة مـن  (

طفال يعانون من صعوبات متوسطة من      ) 20( و ،منهم يعانون مـن صعوبات كبيرة    

طالب الصف الخامس والسادس األساسي، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة           

 مبني على   ريبيدت وقد تم تعريض أفراد المجموعة التجريبية إلى برنامج          ،وتجريبية

 Self-Instruction  منحى تعديل السلوك المعرفي وبالتحـديد استراتيجية تعليم الذات

Strategy،         وتـم تدريب األطفال على استراتيجية سؤال الذات بخطواتها الخمـس ، 

 ، بالنسبة للمجموعة التجريبيــــة في القـراءة      األداءوأسفرت النتائج إلى تحسن     

رد المجموعة التجريبية وأثبت فعاليـة البرنـامج حتــى بعـد            وتم متابعة نفس أف   

 . وأصبح تعليم الذات ممارسة فعالة في مواقف أخرى عامة،توقفــه

 (Robinson et all, 1997) وبرونويـل    أجرى روبنسون وسميث وميلـر ثم

 هدفت إلى استخدام تعديل السلوك المعرفي لمعالجة العـدوانيين والمنـدفعين            دراسة

 تناولــت أسلوب تعديل    اتنشاط الزائد، حيث قام الباحثون بمراجعة دراس      وذوي ال 

 في خفـض    ،)العلنية(السلوك المعرفي وبالتحديد استخدام تعليمات الـذات المنطوقة        

 والخوف، وكـذلك  ، والرعب، وسلوك القلق  ، وذوي النشاط الزائد   ،السلوك االندفاعي 

من خـالل تحليلهـا للدراسـات       اضطرابات السلوك االجتماعي، وتوصلت الدراسة      

فـي تفسـير    و أن الطرق السلوكية التقليدية في العالج فشلت في التنبؤ،            إلى السابقة

 وأن أسلوب تعديل السلـوك المعرفي في الخمس والثالثين         ، المعقّد اإلنسانيالسلوك  

 أثبتت فعالية في معالجة السلوكات المعقدة، كاالندفاعيـة والعدوانيـة           ،سنة الماضية 

ـ            وا لة ؤولنشاط الزائد واالنطوائية على افتراض أن العمليات المعرفيـة هـي المس

 تكون نتائجها تعديل السلوك المعرفي والمحركة للسلوك الظاهر، وبذلك فإن أساليب

أكثر ثباتا، وعلى العكس من األساليب السلوكية التقليدية ذات النتائج المؤقتة، والتـي          

وأشـارت الدراسـة إلـى أهميـة        . وك  المشكل  فشلت في تحقيق تغير دائم في السل      
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 وفـي تنميـة     ،)Self-Control(التعليمات الذاتية المذوتة في عملية ضبط الـذات           

ومن جهـة أخـرى فقـد       . الصور الذهنية والتفكير الذي ينعكس على تنظيم السلوك       

 في تعديل السلوك، وأنها      المعرفي تعديل السلوك  أشارت الدراسة إلى أهمية أساليـب    

ت مستقبل واعد في تعديل سلوك األطفال والمراهقين  والشـباب، وتحديـدا فـي               ذا

 .  المجالين األكاديمي واالجتماعي

 هدفت إلى استخدام برنامج إدارة      والتي ) Brenda,1998( دراسة بريندا   أما  

فـي   السلوك المعرفي في تعديل السلوك لدى عينة من طالب المدارس اإلعداديـة           

حيث استخدمت هـذه    . في الواليات المتحدة األمريكية    ) Missouri(  والية ميزوري 

 واسـتراتيجية التعلـيم     ،واستراتيجية مراقبة الذات  , الدراسة استراتيجية تعليم الذات   

  توصلت هذه الدراسـة إلى أن أساليب تعـديل السـلوك المعرفـي            وقدبالمالحظة،  

ن خـالل زيـادة الـوعي        تعمل على ضبط الذات ومراقبتها م      ،الثالثة السابقة الذكر  

بالعمليات المعرفية تجاه المهمة المعطاة ألفراد العينة، وبالتالي ينعكس على سـلوك            

أداء المهمة داخل الغرفة الصفية، ويزداد وضوح أهمية هذه االسـتراتيجيات عنـد             

،  تشتت االنتباه  :الذين يعانون من مشكالت تعليمية وسلوكية واجتماعية مثل        الطالب

 كما تعمل أيضا    . وضعف الدافعية نحو المهمات والواجبات     ، واالنطوائية االندفاعيةو

وقـد أوصـى    .  هذه االستراتيجيات على كسر حاجز الخوف والخجل لدى المتعلم        

 وإحضار المواد الالزمة واسـتخدام      ،الباحث بتحديد المعلم للمشكلة المنوي معالجتها     

االستراتيجيات بأسـلوب جمـاعي      وإمكانية استخدام هذه     ،التعزيز بأشكاله المختلفة  

 اً والذي ينعكس على الجو الدراسي فيصبح أكثر دافعية ونشاط         ،داخل الغرفة الصفية  

 .وبالتالي تحقيق النجاح الفاعل

دراسة هدفت ب )  Thompson & Geren, 2002( ثومبسون وجيرن  كما قام 

 أن الطـالب   وبينت الدراسـة     ،إلى مساعدة طالب الكليات لتجنب الفشل األكاديمي      

 هم طالب جدد في الكليات ال يعرفـون كيـف           ،الذين يخشون من الفشل والرسوب    

 يضـعون   وكيـف  ،يجب أن ينظروا ألنفسهم وكيف يتعلمـون و كيـف يفكـرون           

 ويضـيف   .استراتيجيات لمراقبة أنفسهم بشكل فاعل أثناء تقدمهم لتحقيـق الهـدف          

ن يكـون نموذجـا معرفيـا        يجب أ  إذ ،الباحث إلى أن هناك مسؤولية على المدرس      
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-Self    حيث يستطيع المدرسون استخدام استراتيجية تعليم الـذات ،بالنسبة للطالب

Instruction Strategyإذ ؛ بشكل متكرر في الصف عند توضيح أي نقطة في الدرس 

تعمل هذه االستراتيجية على جذب انتباه الطالب الذين يتلقون الدروس من مدرسين            

 وقد حققت هذه االستراتيجيـة تقدما أكاديميـا للطـالب          ،راتيجيةيطبقون هذه االست  

الذين يتلقـون الـدروس      الذين طبق عليهم استراتيجية تعليم الذات أكثر من الطالب        

 . بالطريقة التقليدية

 هدفت إلى تحسين خـط بعـض   التي ) Marian, 2003 ( مارياندراسة أما 

 اسـتخدام   ل من خـال   ،م بالكتابة الطالب الذين يعانون من خط سيئ وزيادة سرعته       

 عند طـالب  Self-Instruction Strategy برنامج مبني على استراتيجية تعليم الذات

لبرنامج على مجموعتين تجريبيتين إحـداهما فـي        ا تم تطبيق    فقد. المرحلة االبتدائية 

 واألخرى من مدارس تربية خاصة حكومية لمدة ثالثة أشهر على           ،مدارس حكومية 

تين تعرضتا  ل وتوصلت الدراسة إلى تحسن خط كال المجموعتين ال        .وعتينكال المجم 

 كذلك بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي سـرعة               ،للبرنامج

 وأوصى الباحث بضرورة استخدام هذه االستراتيجية ليس فقط فـي عمـل             ،الكتابة

 . برامج وإنما داخل الغرفة الصفية وفي الظروف العادية

  باإلعتماد والتي هدفت إلى بناء برنامج تدريبي      ) 2004, هيالت( دراسة   وفي

 واستقصاء أثره في تنميـة   Self-Instruction Strategyعلى استراتيجية تعليم الذات

 عينـة مـن      على قد شملت هذه الدراسة   ف لإلنجاز،   ودافعتيهمتوكيد األطفال لذواتهم    

طالبا من طـالب الصـف      ) 40(ع و طالبا من طالب الصف التاس    ) 40(طالبا  ) 80(

 وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين لكال المستويين في كـل مجموعـة             ،السادس

طالبا ومجوعتين ضابطتين لكال المستويين، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى           ) 20(

 بين متوسط األداء البعـدي المعـدل للمجموعـة          إحصائيةوجود فروق ذات داللة     

 على البعد الكلي فـي      ،سط األداء البعدي المعدل للمجموعة الضابطة     التجريبية ومتو 

وقد . اختبار توكيد الذات واختبار الدافعية لإلنجاز ولصالح أداء المجموعة التجريبية         

 إلـى  Self-Instruction Strategyأوصى الباحث بإدخال إستراتيجية تعلـيم الـذات  

 كما وأوصى الباحث    ، واالجتماعي الغرف الصفية ألهميتها في المجالين األكاديمـي     
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 تتناول استراتيجية تعليم الذات وقياس أثرها فـي          التي بإجراء المزيد من الدراسات   

 .  جوانب أخرى من الشخصية

نالحـظ أن هـذه     , ومن خالل الدراسات التي تناولت إستراتيجية تعليم الذات        

, اعي عند الطـالب   الدراسات قد ركزت على جوانب عالجية مثل تنمية التفكير اإلبد         

ومعالجـة العـدوانيين    , وتحسين مهام القراءة عند طالب الصف الخامس األساسي       

وغيرها من الدراسات التي ركزت علـى جوانـب         , والمندفعين وذوي النشاط الزائد   

ولم يعثر الباحث على دراسات تناولت استراتيجية تعليم الـذات          , شخصية وأكاديمية 

 .والتحصيل الدراسي
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 لثالثالفصل ا

 المنهجية والتصميم

 

  مجتمع الدراسة و عينتها 1.3

تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الخامس األساسـي الـذكور فـي              

المملكة األردنية الهاشمية؛ حيث كانت عينة الدراسة العينـة العشـوائية البسـيطة             

مـدارس  واختيار أحد ال   وتم اختيار مديرية تربية محافظة العقبة عشوائيا      , العنقودية

وهي مدرسة فيصـل األول األساسـية       , الحكومية في المحافظة بالطريقة العشوائية    

ومن ثم تم اختيار شعبتين من أصل خمس شعب تحويها المدرسة من طالب             , للبنين

 .لصف الخامس األساسي واحدة تجريبية وأخرى ضابطةا

 

  متغيرات الدراسة2.3

ير تابع واحد وعلـى النحـو        ومتغ  واحد تضمنت هذه الدراسة متغير مستقل      

 :اآلتي

 : طريقة التدريس وله مستويان: المتغير المستقل-1

    self-instruction البرنامج التدريبي المبني على إستراتيجية تعليم الذات-أ 

 .ملمايكنبو 

 . طريقة التدريس التقليدية-   ب

ـ  فـي     الصف الخامس األساسـي    تحصيل طالب : المتغير التابع  -2 غـة  ادة الل م

م بنـاءه مـن قبـل       توالمقاس بالدرجة الكلية لالختبار التحصيلي الذي       , العربية

 .الباحث

  

 أدوات الدراسة3.3 

  البرنامج التدريبي1.3.3

 باالعتماد علـى اسـتراتيجية تعلـيم        -) 1( ملحق   – تم بناء البرنامج تدريبي     

ربيـة للصـف    وذلك من خالل مواقف تحليلية متنوعة في منهاج اللغـة الع          , الذات
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وتم اختيار وحدتين دراسيتين من ضمن الوحدات الدراسية للفصل , الخامس األساسي 

وتم إتباع الخطوات التالية في بناء البرنامج التدريبي الخاص بهـذه           . الدراسي الثاني 

 :الدراسة وهي

 تحديد اإلطار النظري للبرنامج التدريبي والذي يعتمد على منحى تعـديل            -1

وقام الباحث باالطالع على مواقف تدريبية لعـدد         ,في لمايكنبوم السلوك المعر 

 .من الدراسات التي تناولت إستراتيجية تعليم الذات

 :والتي تتحد بـ,  تحديد األهداف العامة والخاصة للبرنامج-2

 .تنمية مهارات تعليم الذات:  الهدف العام- أ

 : التاليةفوالتي تتحدد باألهدا:  األهداف الخاصة- ب

 أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم وهـو يـؤدي السـلوك                      -1

 ). المعلم نموذج معرفي( المستهدف محدثا نفسه بصوت عال

 أن يقوم الطالب بأداء نفس السلوك المستهدف الذي قام به المعلـم             -2

 ).توجيه جهري خارجي ( بمصاحبة توجيهات المعلم 

المستهدف بمصاحبة تعليمات    أن يقوم الطالب بأداء نفس السلوك        -3

 ).توجيه ذاتي جهري (ذاتية جهرية 

 أن يقوم الطالب بهمس لتعليمات أثناء أداء السـلوك المسـتهدف            -4

 ).توجيه ذاتي متدرج من صوت عال إلى صوت منخفض(

 أن يقوم الطالب بأداء السلوك المستهدف بمصاحبة تعليمات ذاتية          -5

 ).توجيه ذاتي خفي (خفية 

طوات الخمس السالفة الذكر على أربعة أنواع مـن         تحتوي الخ 

, االنتبـاه وتوجيـه االسـتجابة     , تحديد المشكلة : التعليمات الذاتية هي  

 .وتقييم الذات, تعزيز الذات

الحصص الدراسـية الخاصـة بهـذا       (  تم تحديد البرنامج وعدد الجلسات       -3

 بالتنسيق مع إدارة    وذلك,  لتنفيذ البرنامج  ةواألنشطة والمواد الالزم  , )البرنامج

وتم  تحديد مجموعـات     , ويقع البرنامج في ثمان عشرة جلسة صفية      , المدرسة
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وتم تخصيص ثالث جلسات دراسـية لتـدريب        . الدراسة التجريبية والضابطة  

 .طالب المجموعة التجريبية على البرنامج قبل البدء به

 صدق البرنامج

رضه على مجموعـة مـن      قام الباحث بالتحقق من صدق البرنامج وذلك بع       

حيث تـم تعـديل     , المحكمين في مجال التربية وعلم النفس التربوي وعددهم عشرة        

وإضافة بعض اإلجراءات الواردة في البرنامج حتى وصل إلى صورته الحالية بناء            

 .على مالحظات المحكمين

 

  التحصيلي االختبار2.3.3

لباحث باالعتماد علـى     من قبل ا   -) 3( ملحق   – تم إعداد االختبار التحصيلي     

حيـث  , غير المادة المقدمة للطالب من خالل البرنامج التدريبي       , مادة دراسية جديدة  

وتحويل جميع األهداف الموجودة لفقرات أسـئلة       , تم تحليل محتوى الوحدة الدراسية    

 .لالختبار التحصيلي

 صدق االختبار

وعلـى ذوي   , ادةسون الم  يدر ن تم عرض فقرات االختبار على محكمين معنيي      

للحصول علـى   , وعددهم عشرة  االختصاص في مجال التربية وعلم النفس التربوي      

ومـدى صـالحية فقـرات االختبـار        , صدق المحكمين والهدف المرتبط باالختبار    

 .ومناسبتها للصف الخامس األساسي

 ثبات االختبار

رج عينة  طالبا من خا  ) 40(تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من         

وحسـاب معامـل    , ) Test-Retest( وتم تطبيق االختبار وإعادة االختبار      , الدراسة

كما تم حساب معامل االتسـاق الـداخلي      , )0,83( االرتباط بين مرتي اإلعادة فكان      

 ).0,93( لفقرات االختبار فكان 
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  تصميم الدراسة  4.3

حيث , تجريبي حقيقي التصميم الذي تم اعتماده في هذه الدراسة هو التصميم          

تم تطبيق القياس القبلي على جميع عينة الدراسة وتم تطبيق البرنامج التدريبي على             

وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي تم تطبيق        , أفراد المجموعة التجريبية فقط   

التصـميم  ) 1(ويوضح الجـدول رقـم      , االختبار البعدي على جميع أفراد الدراسة     

 :في هذه الدراسةالمستخدم 

 )1(الجدول رقم 

 التصميم المستخدم في الدراسة

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
O  x R O O  ـــ R O 

O   :االختبار التحصيلي .R : الطريقة العشوائية. X  :البرنامج التدريبي. 

 

 المعالجات اإلحصائية 5.3 

والمطبق على أفراد عينـة     , اسةلتحليل االختبار التحصيلي الخاص بهذه الدر       

بعد التأكـد مـن     ) T(حيث تم استخدام اختبار     , و لفحص فرضية الدراسة   , الدراسة

, والتعرف على أثر البرنامج التـدريبي     )  T(تكافؤ مجموعتي الدراسة بإجراء اختبار    

 .من خالل أداء أفراد الدراسة على االختبار التحصيلي الخاص بهذه الدراسة

   

 ت التطبيق إجراءا6.3

وإعـداد االختبـار   , قام الباحث بإعداد البرنامج التدريبي الخاص بهذه الدراسـة     -أ

وتم التأكد من الخصائص السيكومترية عن طريق تطبيقها علـى عينـة            , التحصيلي

 .استطالعية

 قام الباحث بالحصول على الموافقة من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية            -ب

واختيـار مدرسـة فيصـل األول       , فظة العقبة؛ إلجراء هذه الدراسـة     والتعليم لمحا 

 .لتطبيق الدراسة فيها, األساسية للبنين بالطريقة العشوائية
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 .لتطبيق البرنامج التدريبي فيها,  إعداد جدول زمني لزيارة المدرسة-ج

 اختيار شعبتين من شعب الصف الخامس األساسي في المدرسة عشوائيا؛ واحدة            -د

 .ة وأخرى ضابطةتجريبي

 لتكـون القيـاس القبلـي       2005/2006 اعتماد نتائج نهاية الفصل الدراسي األول        -ه

 .الخاص بهذه الدراسة؛ نظرا ألن الدراسة تقيس تحصيل الطالب

وذلك ,  تطبيق البرنامج التدريبي الخاص بهذه الدراسة على المجموعة التجريبية         -و

يومـاً  ) 31( م ولمـدة     2005/2006راسي  خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الد      

وتخصيص ثالث جلسات قبـل تطبيـق البرنـامج         . وبواقع خمس جلسات دراسية   

 .كتدريب للطالب على إجراءات البرنامج التدريبي

قـراءة ذاتيـة؛ إلجـراء      ) وادي الماس   (  منح الطالب ثالثة أيام لقراءة وحدة        -ز

 . االختبار التحصيلي البعدي

ر البعدي وهو االختبار التحصـيلي للوحـدة الدراسـية التاليـة             تطبيق االختبا  -ح

  لكـال    -وحـدة وادي المـاس       -للوحدتين المطبق عليهما البرنـامج التـدريبي        

 .المجموعتين التجريبية والضابطة

 . إجراء التحليالت اإلحصائية من أجل فحص فرضيتي الدراسة-ط
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 تائج عرض الن1.4

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر البرنامج التدريبي المبني على إسـتراتيجية             

ولتحقيق , تعليم الذات على تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في اللغة العربية          

 كقيـاس   2005/2006الفصل الدراسي األول     تم اعتماد نتائج نهاية   , هدف الدراسة 

للتأكد من تكافؤ المجموعات حيث تم      ) T(بار  وبعد جمع البيانات تم إجراء اخت     , قبلي

حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج أداء المجموعتين فـي مـادة            

 للمقارنة  )T( واستخدام اإلحصائي    2005/2006اللغة العربية للفصل الدراسي األول      

 :لنتائج يبين هذه ا)2(والجدول رقم , بين األوساط الحسابية للعينات المستقلة

 )2(جدول رقم 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة في اللغة 

 ).t-test) (ت(العربية في نهاية الفصل الدراسي األول واختبار 

 

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 0.107 1.632 77 5.62 15.65 40 الضابطة

    5.60 13.59 39 التجريبية

 

عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ) 2(يبين الجدول رقم     

بين األوساط الحسابية ألداء طـالب مجمـوعتي الدراسـة          ) α ≥ 0.05(اإلحصائية  

تي مما يدل على تكافؤ مجموع    . على االختبار التحصيلي القبلي   )التجريبية والضابطة (

 .الدراسة التجريبية والضابطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     : "  التي تنص على    الدراسة فرضيةاختبار  

في تحصيل طالب الصف الخامس األساسـي فـي         ) α  ≥0.05(عند مستوى الداللة    
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البرنـامج التـدريبي   , الطريقة التقليديـة ( اللغة العربية تُعزى ألثر طريقة التدريس     

 ".تراتيجية تعليم الذات المبني على اس

والختبار هذه الفرضية تم تطبيق اختبار تحصيلي بعـدي علـى مجمـوعتي         

، حيث تم رصد البيانات وتـم اسـتخدام األوسـاط           )التجريبية والضابطة (الدراسة  

على االختبار البعدي ويبين الجـدول      ) T(الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار     

 :ذلك) 3(رقم 

 )3(جدول رقم 

ألداء طالب ،)t-test) (ت(األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 .على االختبار التحصيلي البعدي)التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسة 

 

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 *0.014 2.509 77 5.62 15.45 40 الضابطة

    3.50 18.10 39 التجريبية

 ).α ≥ 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة          )  3(يبين الجدول رقم    

بين األوساط الحسابية ألداء طـالب مجمـوعتي الدراسـة          ) α ≤ 0.05(اإلحصائية  

ولصالح المجموعة التجريبية   . ر التحصيلي البعدي  على االختبا )التجريبية والضابطة (

) 18.10( بمتوسط حسـابي     ،)البرنامج التدريبي المبني على إستراتيجية تعليم الذات      (

 .للمجموعة الضابطة) 15.45(مقابل متوسط حسابي 
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  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة2.4

ـ           فـي  ) α ≤ 0.05(ة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الدالل

تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في اللغة العربيـة تُعـزى ألثـر طريقـة               

 .البرنامج التدريبي المبني على استراتيجية تعليم الذات, الطريقة التقليدية( التدريس 

 للبعد الكلي لتحصـيل الطـالب   (T)أشارت نتائج الدراسة بعد إجراء اختبار     

بـين  )α ≥ 0.05(نامج التدريبي عند مسـتوى الداللـة        وجود أثر دال إحصائياً للبر    

متوسط األداء البعدي ألفراد المجموعة التجريبية ومتوسط األداء البعـدي ألفـراد             

 ). 4(المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية كما يبينه الجدول رقم 

 هذه المطبقة فيSelf-instruction يتضح مما سبق أن استراتيجية تعليم الذات 

الدراسة كان لها أثر على أفراد المجموعة التجريبية، وقد عملت على زيادة تحصيل             

الطالب في اللغة العربية، إن هذه النتيجة تشير إلى نجاح استراتيجية تعلـيم الـذات               

حيث أيضاً تضاف إلى النجاحات السابقة التي أشارت إليها الدراسات السابقة، حيث            

 Self-instruction علية التي حققتها استراتيجية تعليم الذات يتمثل هذا النجاح في الفا

في زيادة تحصيل الطالب في اللغة العربية، كما وأكدت الدراسات السـابقة فاعليـة             

استراتيجية تعليم الذات مع متغيرات أخرى عديدة، فدراسـة مـايكنبوم وجودمـان             

(Meichenbaum & Godman, 1969)ية تعليم الذات  أشارت إلى فاعلية استراتيج 

Self-instruction            في تدريب األطفال المندفعين حتى يكونوا أكثر تـأمالً، ودراسـة 

ــايكنبوم ــرك و برســتين م  )Meichenbaum & Turk & Burstein, 1975(و ت

 التي أشارت إلى فاعلية ونجاح استراتيجية تعليم الذات في تدريب األطفـال علـى              

 ,Mahn & Greenwoob)راسة ماهن وجرينـوب  التفكير اإلبداعي ومن الدراسات د

 التي أشارت إلى فاعلية استراتيجية تعليم الذات ونجاحها في تحسين مهـارة             (1975

 . القراءة عند أطفال الصف األول

 حيث أشارت أيضاً إلى نجاح استراتيجية تعليم (Ghan, 1991)ان جودراسة 

 أشارت دراسـة ربنسـون      الذات في تدريب ذوي صعوبات التعلم في القراءة، كما        

 إلى فعالية ونجاح استراتيجية تعليم الذات فـي  (Robinson et all, 1997)وآخرون 

معالجة ذوي النشاط الزائد والعدوانيين والمندفعين، ومن الدراسات دراسـة برنـدا            
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(Brenda, 1998)   التي أشارت إلى نجاح استراتيجية تعليم الذات في زيـادة ضـبط 

ن خالل زيادة الوعي بالعمليات المعرفية تجاه المواقف الموكولـة          الذات ومراقبتها م  

 .للطالب

 التـي بـدورها   (Thompson & Geren, 2002)ودراسة ثمبسون وجـرين  

أشارت إلى الفاعلية التي حققتها استراتيجية تعليم الذات في مساعدة الطـالب علـى      

شارت أيضـاً إلـى    التي أ(Marian, 2003)تجنب الفشل األكاديمي ودراسة ماريان 

نجاح استراتيجية تعليم الذات في تحسين خط بعض الطالب الذين يعانون من خـط              

 التي أشارت إلى أن استراتيجية تعليم الذات ) 2004هيالت، (سيء، وأخيراً دراسة 

Self-instruction              قد عملت على تنمية توكيد الـذات لألطفـال وتنميـة دافعيـتهم 

 . لإلنجاز

ج التي تمَّ التوصل إليها فقد عملت استراتيجية تعليم الـذات           ومن خالل النتائ  

على تنمية التحصيل الدراسي للطالب ليس فقط في اللغة العربية؛ ولكن تعداها إلـى              

التحسين الملحوظ للطالب في مواٍد أخرى من حيث التفاعل داخل الحصة الصفية أو             

لى مالحظات مدرسيهم، كما    من خالل التحصيل المرتفع في بقية المواد؛ باالعتماد ع        

وتحسنت استجابات الطالب ضعيفي التحصيل وأصبح لديهم الدافعية بالتفاعـل مـع            

 . الطالب

ومن خالل النتائج أيضاً نصل إلى أنه باإلمكان استخدام اسـتراتيجية تعلـيم             

الذات كإستراتيجية تدريس داخل الغرفة الصـفية، والمالحـظ للدراسـات السـابقة             

: ه الدراسة أيضاً أنّها حاولت حل وعالج مشاكل شخصـية مثـل           المعروضة في هذ  

ضعف القراءة، ضعف الكتابة، النشاط الزائد، وبالنسبة لهذه الدراسة فهـي تحـاول             

ابتكار استراتيجية تدريس تعتمد على استراتيجية تعليم الذات بحيث أنها تمنح المعلم            

 الغرفة الصفية بعيداً عـن      طريقة فعالة لتدريس الطالب تمكنه من استخدامها داخل       

 .التعقيد والغموض، ومن الممكن تطبيقها على مراحل عمرية مختلفة

ومن جهة أخرى فإن استراتيجية تعليم الذات عملت على إظهـار المعـايير             

فطفل الحادية عشرة يتمتع بقدرة على ضبط االنفعـاالت         , الخلقية وضبط االنفعاالت  
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 بنـاء علـى     - هذه األمور بالجلسة الخامسـة       حيث بدأت , وإظهار المعايير الخلقية  

 . فأصبح الطفل يسيطر بطريقة أفضل على انفعاالته–مالحظة الباحث 

-Self كما أن البرنامج التدريبي المبني علـى اسـتراتيجية تعلـيم الـذات     

instruction            أبدى نجاحا يضاف إلى النجاحات السابقة التي أشارت إليها الدراسـات 

ل البرنامج على تحقيق الراحة واالسترخاء عن طريق الحديث مـع           كما عم , السابقة

وبعد وصـول   , فالطالب كان يتحدث مع نفسه أثناء مواجهته لسؤال أو مشكلة         , الذات

الطالب إلى حل السؤال أو المشكلة كان يشعر بارتياح وسعادة خاصة بعد وصـول              

الحظـات األخـرى أن     ومن الم . الطالب مرحلة إتقان األداء على البرنامج التدريبي      

وبعد إجابته على   , الطالب أثناء األداء على االختبار التحصيلي البعدي يفكر بالسؤال        

, سؤال معين؛ كان يشعر بارتياح وهذا االرتياح يدفعه بقوة إلى حل السؤال الذي يليه             

قـد أدت  Self-instruction إن مثل هذه االستجابات تؤكد أن استراتيجية تعليم الذات 

وإعطـائهم دافـع وحـافز ذاتـي        ,  بأكمل وجه في تحسن استجابات الطالب      دورها

 .للسلوكات التي يتم انجازها

عملت على إعـادة البنـاء   Self-instruction كما أن استراتيجية تعليم الذات 

ونجد مثل هذه األمر في كثير من       , المعرفي للطالب عن طريق إعطاء تعليمات ذاتية      

فالطالب ضعيف التحصيل قام بإعادة بنائـه       , امج التدريبي البرنالمواقف أثناء تطبيق    

. وعـدم التركيـز  , عـدم االنتبـاه  :  الخاطئة مثل هالمعرفي عن طريق تغيير ألفكار    

وهذا , فالطالب بشكل عام أصبح على قدرة عالية على االنتباه والتركيز بنفس الوقت           

ى زيـادة وتنميـة     فهو يصب في النهاية عل    , يؤكد على قضية إعادة البناء المعرفي     

 . التحصيل الدراسي

 التي عمل البرنامج التدريبي على إضافتها للطالـب التفكيـر           تومن اإلضافا 

وإنمـا  , حيث أن هذا الوقت لم يكن هامشيا      , وأخذ الوقت الكافي قبل إبداء االستجابة     

عمل على تنمية التفكير لدى الطالب ومن جهة أخرى فإن هذا الوقت يمنح الطالـب               

وهذا يؤكـد علـى     , على التمعن أكثر وعدم إعطاء استجابات بطريقة مندفعة       القدرة  

 .درجة الوعي التي وصل إليها الطالب من خالل التدريب على البرنامج التدريبي
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وفي مجال إدارة الفرد لذاته فإنها تظهر من خالل عدة أمـور منهـا ضـبط          

 لألمور التي يتعرض    فالطالب وصل إلى درجة عالية من ضبط انفعاالته       , االنفعاالت

وذلك من خالل التركيز األكثر واالنتباه المتمعن إلى المواقف التي يتعـرض            , إليها

كما أن إعادة البناء المعرفي تعتبر من األمور المهمة التي لها           , قبل إبداء رأيه  , إليها

وبناءاً على مالحظة الباحـث أثنـاء تطبيـق         , الصلة الواضحة في إدارة الفرد لذاته     

فالطالـب وصـل درجـة      , نامج التدريبي ومالحظة معلمي بقية المواد الدراسية      البر

القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكالت باإلضافة إلى اختيار ما يراه ويعتقده أنه             

 .مناسب له
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والتوصيات

 

  الخاتمة1.5

جيات تعديل السلوك أحد استراتيSelf-instruction تعد استراتيجية تعليم الذات 

المعرفي التي أثبتت فعاليتها ونجاحها في عـالج المشـاكل الشخصـية والتربويـة          

 .ومع ذلك لم تحظ باالهتمام من قبل الباحثين, واالجتماعية

هي الشيء المهم الذي يبحث     , كما أن الدافعية التي تنطلق من داخل الشخص       

لبث أن ينتهي أو يتوقف ولو بعد       وليس الدافع الخارجي الذي ما ي     , عنه علماء النفس  

 . واستراتيجية تعليم الذات تسعى لتحقيق هذا الطموح, حين

ومن األمور المهمة أن الدراسات التي تناولت هذه االستراتيجية لـم تـرتبط             

وقد حاول الباحث من خالل اسـتراتيجية تعلـيم الـذات ابتكـار             , بمتغير التحصيل 

من , Self-instruction ستراتيجية تعليم الذات استراتيجية تدريس جديدة تعتمد على ا

 وتطبيقها على وحدتين    ,خالل االلتزام بمبادئها وأسسها التي رسخها دونالد مايكنبوم       

, بحيث راعت الظـروف التربويـة     , دراسيتين من منهاج الصف الخامس األساسي     

ديـدة  حيث يعُد هذا النجـاح إضـافة ج  , وكانت النتائج تشير إلى نجاح هذه الدراسة   

وقد يكون هذا النجاح جديدا بابتكار استراتيجية تدريس جديـدة          , لنجاح االستراتيجية 

 .Self-instruction تعتمد على استراتيجية تعليم الذات 

 

 التوصيــات 2.5

 : في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي

-Self  استراتيجية تعليم الـذات   إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول أثر-1

instruction            في مراحل عمرية مختلفة، وإضافة متغير الجـنس، لمعرفـة دور 

 . باختالف جنسهم, في تنمية تحصيل الطالب استراتيجية تعليم الذات 

إلـى الغرفـة الصـفية    Self-instruction  إدخال استراتيجية تعلـيم الـذات   -2

ي المراحل العمرية األولى ألهميتهـا فـي        واستخدامها كطريقة تدريس خاصة ف    
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وحث الجهات المعنية إلى إجراء المزيـد مـن         , المجالين األكاديمي واالجتماعي  

 .الدراسات عليها إلمكانية تطبيقها في المدارس

ومحاولة تطبيقها من   ,  إجراء دورات خاصة للمعلمين على هذه االستراتيجية       -3

 .قبلهم
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  ) أ (ملحق رقم 

 Self-Instruction البرنامج التدريبي المبني على استراتيجية تعليم الذات
Strategy 

 :تمهيد

ستراتيجيات  هي أحد اSelf-Instruction Strategy   تعليم الذاتإستراتيجيةإن 

ية تجمـع بـين     ب طريقة تدري   على أنها  : وقد عرفها مايكنبوم   ,تعديل السلوك المعرفي  

 والتوجيه  ,)من قبل المدرب    (والتوجيه العلني الخارجي    ) المدرب(النموذج المعرفي   

المتدرج من العلنـي    (  والتوجيه الذاتي للمتدرب     ,)من قبل المتدرب    (الذاتي العلني   

  ).Meichenbaum,1978( إلى التوجيه الذاتي للمتدرب الخفي للوصول) إلى الخفي 

 :هدف البرنامج

  ). Self-Instruction(تنمية مهارات تعليم الذات

 :الفئة المستهدفة

 .عام ) 11.5(طالب الصف الخامس األساسي الذكور الذين تبلغ أعمارهم 

 :المدة الزمنية

وبواقع خمس جلسات   يوماً  ) 31(المدة الزمنية لتطبيق البرنامج التدريبي هي       

دراسية؛ لطبيعة مادة اللغة العربية التي تحتاج إلى مثل هذه الجلسات تقريبـا كمـا               

وكانت الجلسات الثالثـة األولـى كتـدريب علـى          , قررتها وزارة التربية والتعليم   

ولغايـة  ) 26/3/2006(حيث بـدأ تطبيـق البرنـامج التـدريبي بتـاريخ            , البرنامج

)27/4/2006.( 
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-Self حتويات البرنامج التدريبي المبني على استراتيجية تعليم الذات م
Instruction 

 

 :الجلسة األولى
 . رسالة إلى صديق\القراءة :الموضوع.                          دقيقة45: الزمن

 سبورة، طباشير، كتاب اللغة العربية للصف الخـامس األساسـي،           :المواد الالزمة 

 .قالمأوراق، صحف عمل، أ

 .تنمية مهارات تعليم الذات: الهدف العام

 :األهداف الخاصة

فـي قـراءة    ) النموذج المعرفـي  ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .الدرس وفهمه بصوت مسموع وعال

توجيـه  .(بمصاحبة توجيهـات المعلـم    ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويوضحه     -2

 ).جهري خارجي

توجيه .(بمصاحبة تعليمات ذاتيه جهريه   , حه أن يقرأ الطالب الدرس ويوض     -3

 ).ذاتي جهري

همـس  (بمصاحبة تعليمات ذاتيه همسا     ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويوضحه     -4

 ).التعليمات والتوجيهات

توجيـه  (بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه     ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويوضحه     -5

 ).ذاتي خفي

 :اإلجراءات

جموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف       يتكون هذا الموقف التدريبي من م     

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح األهداف الخاصة بالجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

ية بقراءة وتوضيح الدرس مسـتخدما إسـتراتيج      " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

 :بحيث تكون هذه التعليمات من األمور التالية) الحديث الذاتي الحصري(تعليم الذات 
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 ).أريد أن أقرأ وأفهم الدرس ( تحديد المشكلة موضوع التدريب ) أ

يجب علي أوالً أن أقرأ الدرس قراءة سليمة وأن أفهـم الفكـرة             ( تركيز االنتباه   ) ب

دعوة خالد لصديقه عمـرو لزيـارة       : والرئيسية وما هو الغرض من هذا الدرس وه       

 .والحديث عن أبرز معالم العاصمة عمان القديمة والحديثة, عمان عاصمة األردن

 . أين يعيش خالد؟ يعيش خالد في عمان عاصمة األردن-

 أين يعيش عمرو صديق خالد؟ يعيش عمرو صديق خالد في القـاهرة عاصـمة               -

 .مصر

حبة صديقه عمرو؟ لقـد زار خالـد النيـل           ما هي األماكن التي زارها خالد بص       -

واألهرامات واألزهر الشريف والمتاحف األثرية والجسـور المعلقـة والقطـارات           

 .الخ... والحدائق 

 ما هي األشياء التي أعجبت خالد في مصر؟ لقد أعجب خالد في مصـر حسـن                 -

 .الضيافة والكرم ومظاهر الحضارة والجمال والروعة

دة في عمان وتحدث عنها خالد لصديقه عمرو؟ تحدث خالد           ما هي األماكن الموجو    -

وكيـف تكـون    , وعن ذكرى الثورة العربية الكبرى    , عن مطار الملكة علياء الدولي    

وعـن المـدرج   , وتحدث عن قلعة عمان األثرية   , عمان فيه من زينة وأعالم وأنوار     

 بن الحسين   وعن المتحف الوطني والمسجد العمري ومسجد الملك عبد اهللا        , الروماني

ومجمـع اللغـة    ,   والجامعة األردنية وعن مدينة الحسين للشباب       - طيب اهللا ثراه   -

 .العربية األردني

الحمد هللا  ....أنا اآلن سعيد  ألنني أسير باالتجاه الصحيح         ...ممتاز: (تقدير الذات ) ج

 ).ألنني فهمت الدرس

حاجه إلى تكرار األفكـار     ولكن يبدو بأنني ب   , اآلن أنا فهمت الدرس   : (تقييم الذات ) د

 ).سأعيد تكرارها اآلن .... حتى ال أنساها

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 .لالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات يتم توزيع المواد ا-6
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باستخدام  إستراتيجية التعلم    ,  يطلب من كل مجموعة فهم جزء من أجزاء الدرس         -7

بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديد خطوة من خطوات اإلستراتيجية           , الذاتي

 .وبإشراف مقرر المجموعة

 :  التقويم-8

 . أساليب المالحظة والمتابعةيتم تقويم المجموعات من خالل) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 

 "صحيفة عمل" 
 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                   -3

 :عزيزي الطالب

ة تعليمات وتوجيهات   بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ ويفهم الدرس بمصاحب        

 :الذات يجب عليك القيام بما يلي

بقراءة وفهم الجزء األول من الـدرس بمصـاحبة         ) 1( يقوم الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،  (توجيهات مقرر المجموعة بحيث تحتوي هذه التعليمات على         

 ).تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

ضيح الجزء األول من الدرس بمصاحبة      بقراءة وتو ) 2( يقوم الطالب رقم   -2

تحديد المشـكلة،االنتباه،   (تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

بقراءة وتوضيح الجزء األول من الدرس بمصاحبة       ) 3( يقوم الطالب رقم     -3

يـز  تحديد المشـكلة، ترك   (تعليمات همسا بحيث تحتوي هذه التعليمات على        

 ).االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

بقراءة وتوضيح الدرس الجزء األول من الـدرس        ) 4( يقوم الطالب رقم     -4

تحديـد  (بحيث تحوي هذه التعليمات على      ) صامتة(بمصاحبة تعليمات خفيفة    

 ).المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات
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 . الست توزع المواضيع التالية على المجموعات:مالحظة     

 ).الجزء األول من الدرس (      المجموعة األولى 

 ).الجزء الثاني من الدرس(المجموعة الثانية 

 ).الجزء الثالث من الدرس(المجموعة الثالثة 

 ).الجزء الرابع من الدرس(المجموعة الرابعة 

 ).الجزء الخامس من الدرس(المجموعة الخامسة 

 ).لدرسالجزء السادس من ا(المجموعة السادسة
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 :الجلسة الثانية

  رسالة إلى صديق\القراءة :الموضوع.                       دقيقة45: الزمن

كتاب اللغة العربيـة للصـف الخـامس، أوراق،         , طباشير, سبورة: ةالمواد الالزم 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

فـي معرفـة    ) النموذج المعرفي (ى خطوات المعلم     أن يتعرف الطالب عل    -1

 .معاني المفردات والتركيب الصعبة واستخراج األفكار الرئيسية للدرس

بمصـاحبة توجيهـات    ,  أن يوضح الطالـب الفكـرة الرئيسـية للـدرس          -2

 ).توجيه جهري خارجي.(المعلم

بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـه      ,  أن يوضح الطالب الفكرة الرئيسية للـدرس       -3

 ).توجيه ذاتي جهري.(يهجهر

بمصاحبة تعليمات ذاتيه همسا    ,   أن يوضح الطالب الفكرة الرئيسية للدرس      -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(

بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه    ,   أن يوضح الطالب الفكرة الرئيسية للدرس      -5

 ).توجيه ذاتي خفي(

 :اإلجراءات

الخطوات لتحقيـق األهـداف     يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من        

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

باستخراج األفكـار الرئيسـية منـه مسـتخدما         " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

بحيث تكون هذه التعليمات مـن      ) الحديث الذاتي الحصري  (الذات  إستراتيجية تعليم   

 :األمور التالية

أريد أن أستخرج المعاني الصـعبة واألفكـار        ( تحديد المشكلة موضوع التدريب     ) أ

 ).الرئيسية من الدرس
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بعد أن قرأت الدرس وفهمته توجد بعض الكلمات التي ال أعرف           (تركيز االنتباه   ) ب

 واستخراج الفكرة في". مظاهر" أستاذي عن كلمة معناها يجب أن أسأل

 مظاهر يا أستاذي؟" ما معنى كلمة-

ما معناها؟ما معناها؟   " الحضارة"نعم كلمة   ..... وهناك كلمة أخرى ال أعرف معناها     

 .سأسل أستاذي

 يا أستاذي؟" الحضارة"ما معنى -

ـ       .... نعم: (تقدير الذات ) ج عبة الحمـد هللا    أنا سعيد ألني عرفت معاني الكلمات الص

 ).أنني أسير باالتجاه السليم

اآلن أنا عرفت معاني الكلمات الصعبة سأكتبها في دفتري حتـى ال            : (تقييم الذات ) د

 ).أنساها

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(احبة توجيهات المعلم بمص) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .إشراف مقرر المجموعةاإلستراتيجية وب

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب
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 "صحيفة العمل"
 . رسالة إلى صديق\القراءة :الموضوع

أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الـذات أثنـاء اسـتخراج معـاني             : الهدف

 .المفردات الصعبة

 : (......).م المجموعةرق

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                   -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يستخرج معاني المفردات الصعبة واألفكار الرئيسية           

 :يك القيام بما يليمن الدرس بمصاحبة تعليمات وتوجيهات الذات يجب عل

باستخراج معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية      ) 1( يقوم الطالب رقم     -1

من الجزء األول من الدرس بمصاحبة توجيهات مقـرر المجموعـة بحيـث             

تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم       (تحتوي هذه التعليمات على     

 ).الذات

باستخراج معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية        ) 2(قم يقوم الطالب ر   -2        

من الجزء األول  من الدرس بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث تحتـوي هـذه              

 ).تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(التعليمات  على 

لرئيسية باستخراج معاني المفردات الصعبة والفكرة ا) 3( يقوم الطالب رقم -3        

من الجزء األول من الدرس بمصاحبة تعليمات همسا بحيـث تحتـوي هـذه              

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(التعليمات على 

باستخراج معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية ) 4( يقوم الطالب رقم -4        

بحيث تحـوي   ) صامتة(يمات خفيفة   من الجزء الثاني من الدرس بمصاحبة تعل      

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات(هذه التعليمات على 

 ).الجزء األول من الدرس(      المجموعة األولى 

 ).الجزء الثاني من الدرس(المجموعة الثانية 

 ).الجزء الثالث من الدرس(المجموعة الثالثة 



                                                                  43 
 

 ). الدرسالجزء الرابع من(المجموعة الرابعة 

 ).الجزء الخامس من الدرس(المجموعة الخامسة 

 ).الجزء السادس من الدرس(المجموعة السادسة

 :الواجب البيتي

 .حل أسئلة الفهم واالستيعاب
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 :الجلسة الثالثة

 .التدريبات اللغوية :الموضوع.                                   دقيقة45: الزمن

ير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،        سبورة، طباش : المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

فـي توضـيح    ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمل مختلفة واسـتخدام أسـلوب             

 ".استفعل"والكلمات على نفس الوزن ومصادر األفعال على وزن التعجب 

 أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل               -2

مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر األفعال          

 ).توجيه جهري خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم " استفعل"على وزن 

 الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل              أن يوضح  -3

مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر األفعال          

 ).توجيهات ذاتي جهري(بمصاحبة التعليمات ذاتية جهريه " استفعل"على وزن 

 أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل               -4

ة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر األفعال          مختلف

همـس التعليمـات    (بمصاحبة تعليمـات ذاتيـه همسـا        " استفعل"على وزن   

 ).والتوجيهات

 أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل               -5

األفعال مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر          

 ).توجيه ذاتي خفي(بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه " استفعل"على وزن 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1
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 .سة من خالل تدوينها على السبورة توضيح أهداف الجل-2

توضيح الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة       ) النموذج المعرفي ( يقوم المعلم    -3

في جمل مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الـوزن ومصـادر             

الحـديث الـذاتي    (منه مستخدما إستراتيجية تعليم الذات      " استفعل"األفعال على وزن  

 : بحيث تكون هذه التعليمات من األمور التالية)الحصري

أريد أن أوضح الفرق بين الكلمات المتشـابهة        ( تحديد المشكلة موضوع التدريب     ) أ

في جمل مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الـوزن ومصـادر             

 " ).استفعل"األفعال على وزن 

هما تشتركان مع بعضهما البعض بوجد      أن.... تركيز االنتباه سأقرأ اآلن الجملتين    ) ب

.... نعم.... سأفكر.... سأفكر.... في الجملة األولى  ) األهل(ما معنى   ) األهل(كلمة  

.... سـأفكر ..... سـأفكر .... في الجملة الثانية  ) األهل(وما معنى   ". العائلة"معناها  

 ولكن سأتأكد وأسأل أستاذي" مستحق أو األحق"معناها ... نعم

 في الجملة الثانية يا أستاذي؟" األهل" ما معنى -

أنا اآلن استطعت أن أميز وأفرق بين الكلمات المخطـوط          ... نعم  : تقدير الذات ) ج

 .أنا اآلن سعيد ألنني أنجزت الحمد هللا... تحتها

واآلن بعد أن عرفت الفرق في المعنى بين الكلمات المخطوط تحتها           : (تقييم الذات ) د

 ).تري ألحفظها في البيت لكي ال أنساهايجب علي أن أكتبها في دف

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 .وبة على المجموعات يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطل-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ
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 "صحيفة العمل" 

 . رسالة إلى صديق\القراءة :الموضوع

 أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء توضيح الفرق في المعنى            :الهدف

بين الكلمات المتشابهة في جمل مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمـات علـى             

 ".استفعل"نفس الوزن ومصادر األفعال على وزن

 ...).: (...رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                   -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يوضح الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في             

األفعال جمل مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر           

من الدرس بمصاحبة تعليمات وتوجيهات الذات يجب عليك القيام   "  استفعل"على وزن 

 :بما يلي

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمـل        ) 1( يوضح الطالب رقم     1-

مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر األفعال          

 من الدرس بمصاحبة توجيهـات مقـرر        من الجزء األول  "  استفعل"على وزن 

تحديد المشكلة، تركيز االنتبـاه،     (المجموعة بحيث تحتوي هذه التعليمات على       

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمـل         ) 2( يوضح الطالب رقم   -2

فعال مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر األ         

من الجزء األول  من الدرس بمصاحبة تعليمات جهريـه          "  استفعل"على وزن 

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمل        )  3( يوضح الطالب رقم     -3

ات على نفس الوزن ومصادر األفعال      مختلفة واستخدام أسلوب التعجب والكلم    

من الجزء األول من الدرس بمصاحبة تعليمات همسا بحيث         " استفعل"على وزن 
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تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم       (تحتوي هذه التعليمات على     

 ).الذات

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمل        )  4(يوضح الطالب رقم    4- 

 واستخدام أسلوب التعجب والكلمات على نفس الوزن ومصادر األفعال          مختلفة

من الجزء األول من الدرس بمصاحبة تعليمـات خفيفـة          "   استفعل"على وزن 

تحديد المشكلة، تركيـز االنتبـاه،      (بحيث تحوي هذه التعليمات على      ) صامتة(

 ).تعزيز الذات

 

 ).السؤال األول(المجموعة األولى -

 ).2+1(\)السؤال الثاني(ية المجموعة الثان-

 ).4+3(\)السؤال الثاني( المجموعة الثانية -

 ).السؤال الثالث(المجموعة الرابعة -

 ).2+1 (\)السؤال الرابع(المجموعة الخامسة -

 ).4+3 (\)السؤال الرابع(المجموعة السادسة -

 

 . يجب على الطالب التقيد بالمثال قبل البدء باإلجابة:مالحظة
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 رابعةالجلسة ال
 نشيد موطني :الموضوع.                                            دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،          :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

في قراءة نشيد   ) النموذج المعرفي (ات المعلم    أن يتعرف الطالب على خطو     -1

 .موطني مع التلخيص

بمصاحبة توجيهات المعلـم    , مع التوضيح " موطني"  أن يقرأ الطالب نشيد      -2

 ).توجيه جهري خارجي(

بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـة      , مع التوضيح " موطني"  أن يقرأ الطالب نشيد    -3

 ).توجيه ذاتي جهري(جهريه 

بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـة      , مع التوضيح " موطني"شيد   أن يقرأ الطالب ن    -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(همسا 

بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـة      , مع التوضيح " موطني" أن يقرأ الطالب نشيد      -5

 ).توجيه ذاتي خفي(خفيفة 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :ياإلجراءات مما يلالمرجوة وتتمثل 
 
 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

 .في قراءة النشيدة  وتلخيصها) النموذج المعرفي( يقوم المعلم -3

 ).أريد أن أقرأ وألخص الدرس(سأقرأ النشيد) أ

د سمعت األستاذ وهو يقرأ النشيد مع التلخيص وعرفة كيـف           لق(تركيز االنتباه   ) ب

 . يلخص هذا النشيد سأبدأ بتلخيصها
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 : تقدير الذات) ج

الحمد هللا ألنني أسير في الطريق      .... أنا اآلن قراءة النشيد وقمت بتوضيحه     ... نعم(

 ). السليم

 : الذاتمتقيي) د

 إلى إعادة سأقوم بإعادتـه      بعد أن قراءة النشيد أظن أن بعض أجزاء النشيد بحاجه         (

 ).حتى ال أنسى اللحن

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 .رس المطلوبة على المجموعات يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الد-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 :  التقويم-8

 .المتابعةيتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة و) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 ).أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء قراءة النشيد وتلخيصه (:الهدف

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                   -3

 :زيزي الطالبع

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ النشيد و يلخصه بمصاحبة تعليمـات وتوجيهـات              

 :الذات يجب عليك القيام بما يلي
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بمصاحبة تعليمات جهريه   ) بقراءة النشيد وتوضيحه  ) (1( يقوم الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).لذاتا

بمصاحبة تعليمات جهريه   )  بقراءة النشيد وتوضيحه  ) (2( يقوم الطالب رقم   -2

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه   )  بقراءة النشيد وتوضيحه  ) (3( يقوم الطالب رقم   -3

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم      (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على     

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه   )  بقراءة النشيد وتوضيحه  ) (4( يقوم الطالب رقم   -4

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

 .الجزء األول: المجموعة األولى

 .ء الثانيالجز: المجموعة الثانية

 .الجزء الثالث:المجموعة الثالثة

 .الجزء الرابع:المجموعة الرابعة

 .الجزء الخامس:المجموعة الخامسة

 .الجزء السادس:المجموعة السادسة
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 الجلسة الخامسة
 .الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول :الموضوع.                  دقيقة45:الزمن

ير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،         سبورة، طباش  :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 :في معرفة) النموذج المعرفي( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم -1

 .الفرق بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول    * 

 . ياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي والمضارعكيفية ص    * 

 أن يوضح الطالب الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم            -2

, ومعرفة صياغة الفعل المبني للمجهول مـن الفعـل الماضـي والمضـارع            

 ).توجيه جهري خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم 

لفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم       أن يوضح الطالب الفرق بين ا      -3

, وكيفية صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي والفعـل المضـارع           

 ).توجيه ذاتي جهري(بمصاحبة تعليمات ذاتية جهريه 

 أن يوضح الطالب الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم            -4

, هول من الفعل الماضي والفعـل المضـارع       وكيفية صياغة الفعل المبني للمج    

 ).همس التعليمات والتوجيهات(بمصاحبة تعليمات ذاتية همسا 

 أن يوضح الطالب الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم            -5

وكيفية صياغة الفعـل المبنـي للمجهـول مـن الفعـل الماضـي والفعـل                

 ).توجيه ذاتي خفي(بمصاحبة تعليمات ذاتية خفيفة ,المضارع

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2
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التفريق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني       ) ذج المعرفي النمو( يقوم المعلم    -3

 .وصياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي والفعل المضارع, للمعلوم

أريد أن أعرف   (سأعرف الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم        ) أ

 .)الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم

سأعرف كيفية صياغة الفعل المبني للمجهول مـن الفعـل الماضـي والفعـل              ) ب

أريد أن أصيغ الفعل المبني للمجهـول مـن الفعـل الماضـي والفعـل            (المضارع  

 ).المضارع

 :تركيز االنتباه) ب

لقد سمعت األستاذ وهو يقرأ الفرق بين الفعل المبني للمجهـول والفعـل المبنـي      ) أ

بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم سأبدأ بحفظ         للمعلوم وعرفت الفرق    

 .الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم

لقد سمعت األستاذ وهو يصيغ الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي والفعل            ) ب

سأبدأ بصياغة الفعل المبني للمجهـول مـن الفعـل الماضـي والفعـل              , المضارع

 . رعالمضا

 : تقدير الذات) ج

.... أنا اآلن عرفت الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم          ... نعم(

 ). الحمد هللا ألنني أسير في الطريق السليم

 : الذاتمتقيي) د

بعد أن عرفت الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلـوم أظـن أن               (

 ).لى إعادة سأقوم بإعادته حتى ال أنسى الفرقبعض أجزاء التعريف بحاجه إ

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . المطلوبة على المجموعات يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس-6
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 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .تابعةيتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والم) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 .المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم: الموضوع 

أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء معرفة الفرق بين المبني            (:الهدف

 ).وكيفية صياغة الفعل المبني للمجهول, للمجهول والفعل المبني للمعلوم

 ....).: (..رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                   -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ النشـيد و يلخصـه بمصـاحبة تعليمـات               

 :وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي

,  المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم     الفرق بين ) 1( يوضح الطالب رقم     -1

بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث تحتوي     , وكيفية صياغة الفعل المبني للمجهول    

 ).تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(هذه التعليمات  على 

, الفرق بين المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم      ) 2( يوضح الطالب رقم   -2

بمصاحبة تعليمـات جهريـه بحيـث       ,  ياغة الفعل المبني للمجهول   وكيفية ص 

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (تحتوي هذه التعليمات  على      

 ).الذات

, الفرق بين المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم      ) 3( يوضح الطالب رقم   -3

ريـه بحيـث    بمصاحبة تعليمـات جه   ,  وكيفية صياغة الفعل المبني للمجهول    
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تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (تحتوي هذه التعليمات  على      

 ).الذات

, الفرق بين المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم      ) 4( يوضح الطالب رقم   -4

بمصاحبة تعليمـات جهريـه بحيـث       ,  وكيفية صياغة الفعل المبني للمجهول    

لة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم       تحديد المشك (تحتوي هذه التعليمات  على      

 ).الذات

 .صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي: المجموعة األولى-

 .صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي: المجموعة الثانية

 .صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل المضارع: المجموعة الثالثة

 . المبني للمجهول من الفعل المضارعصياغة الفعل: المجموعة الرابعة

. نائب الفاعـل  ويسمى  , ينوب المفعول به عن الفاعل بعد حذفه      : المجموعة الخامسة 

 .ونائب الفاعل مرفوع مثل الفاعل

. نائب الفاعـل  ويسمى  , ينوب المفعول به عن الفاعل بعد حذفه      : المجموعة السادسة 

 .ونائب الفاعل مرفوع مثل الفاعل
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 ةالجلسة السادس
 حــل أسئلة الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول :الموضوع.     دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،          :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

في حل أسـئلة    ) النموذج المعرفي (علم   أن يتعرف الطالب على خطوات الم      -1

 . الدرس

توجيـه  (بمصاحبة توجيهات المعلم    ,  أن يجيب الطالب على أسئلة الدرس      -2

 ).جهري خارجي

بمصاحبة تعليمـات ذاتيـة جهريـه       ,  أن يجيب الطالب على أسئلة الدرس      -3

 ).توجيه ذاتي جهري(

همس (ية همسا   بمصاحبة تعليمات ذات  ,  أن يجيب الطالب على أسئلة الدرس      -4

 ).التعليمات والتوجيهات

بمصاحبة تعليمـات ذاتيـة خفيفـة       ,  أن يجيب الطالب على أسئلة الدرس      -5

 ).توجيه ذاتي خفي(

 اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . الجو المناسب لبدء الجلسة التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

 ).أريد أن أحل أسئلة الدرس(بحل أسئلة الدرس ) النموذج المعرفي( يقوم المعلم -3

 .سأبدأ بحل أسئلة الدرس, لقد سمعت األستاذ وهو يحل األسئلة: تركيز االنتباه) ب

 : تقدير الذات) ج

الحمد هللا ألننـي أسـير فـي        .... نا اآلن عرفت كيف أجيب على األسئلة      أ... نعم(

 ). الطريق السليم



                                                                  56 
 

 : الذاتمتقيي) د

أظن أن بعض أجزاء اإلجابة بحاجه إلى إعادة سـأقوم          , بعد أن أجبت على األسئلة    (

 ).بإعادتها حتى ال أنسى الفرق

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

ر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه              تقوم كل مجموعه بتعين مقر     -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

اتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات               التعلم الذ 

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 . للمعلوماإلجابة على أسئلة المبني للمجهول والفعل المبني:الموضوع 

أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء اإلجابـة علـى أسـئلة              (:الهدف

 ).المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم

 : (......).رقم المجموعة

 -2                     -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                       -4                   -3

 :لطالبعزيزي ا

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ النشـيد و يلخصـه بمصـاحبة تعليمـات               

 :وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي

بمصـاحبة تعليمـات جهريـه      , على أسئلة الدرس  ) 1( يجيب الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات



                                                                  57 
 

بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث    , على أسئلة الدرس  ) 2(ب الطالب رقم   يجي -2

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (تحتوي هذه التعليمات  على      

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث    , على أسئلة الدرس  ) 3( يجيب الطالب رقم   -3

يـز الـذات، تقيـيم      تحديد المشكلة،االنتباه، تعز  (تحتوي هذه التعليمات  على      

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث    , على أسئلة الدرس  ) 4( يجيب الطالب رقم   -4

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (تحتوي هذه التعليمات  على      

 ).الذات

 .السؤال األول: المجموعة األولى

 .السؤال الثاني: المجموعة الثانية

 .الثالثالسؤال : المجموعة الثالثة

 .السؤال الرابع: المجموعة الرابعة

 .السؤال الخامس: المجموعة الخامسة

 .السؤال السادس: المجموعة السادسة
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 الجلسة السابعة
 ةالتدريبات اإلمالئي :الموضوع.                                 دقيقة45:الزمن

لصف الخامس، أوراق،    سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية ل       :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

في معرفة أن   ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

, الهمزة المتوسطة تكتب على السطر إذا كانت مفتوحة ومسبوقة بألف سـاكنة           

 .على ياء إذا سبقت بياء ساكنةوتكتب . ومفتوحة ومسبوقة بواو ساكنة

بمصـاحبة توجيهـات    ,  أن يتعرف الطالب أحوال كتابة الهمزة المتوسطة       -2

 ).توجيه جهري خارجي(المعلم 

بمصاحبة تعليمات ذاتية   ,  أن يتعرف الطالب أحوال كتابة الهمزة المتوسطة       -3

 ).توجيه ذاتي جهري(جهريه 

بمصاحبة تعليمات ذاتية   , توسطة أن يتعرف الطالب أحوال كتابة الهمزة الم       -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(همسا 

بمصاحبة تعليمات ذاتية   ,  أن يتعرف الطالب أحوال كتابة الهمزة المتوسطة       -5

 ).توجيه ذاتي خفي(خفيفة 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يا يلالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مم

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

معرفة أن الهمزة المتوسطة تكتب على السـطر        ) النموذج المعرفي ( يقوم المعلم    -3

تكتب على  و. ومفتوحة ومسبوقة بواو ساكنة   , إذا كانت مفتوحة ومسبوقة بألف ساكنة     

 ).أريد أن أعرف أحوال كتابة الهمزة المتوسطة (ياء إذا سبقت بياء ساكنة 

 .سأنتبه إلى أستاذي ألعرف بعض الحاالت االستثنائية للهمزة المتوسطة) أ
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لقد عرفت أن الهمزة المتوسطة تكتب علـى السـطر فـي            , نعم: تركيز االنتباه ) ب

 :هما, حالتين

 .بألف ساكنة إذا كانت مفتوحة ومسبوقة -1

 . إذا كانت مفتوحة ومسبوقة بواو ساكنة-2

 .وتكتب على الياء إذا سبقت بياء ساكنة

أنا اآلن عرفت وفهمت الحاالت التي  تكتب فيها الهمـزة           ... نعم: (تقدير الذات ) ج

 ). الحمد هللا ألنني أسير في الطريق السليم.... المتوسطة على السطر وعلى الياء

 : الذاتمتقيي) د

عد أن عرفت وفهمت الحاالت التي  تكتب فيها الهمزة المتوسطة علـى السـطر               ب(

أظن أن بعض أحوال كتابة الهمزة المتوسطة بحاجه إلى إعادة سـأقوم            , وعلى الياء 

 ).بإعادتها حتى ال أنسى الفرق

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

عادة مـا قـام بـه        تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإ           -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

جموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات         التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في الم       

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب
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 "صحيفة العمل"
  

 .ة التدريبات اإلمالئي:الموضوع

ناء معرفة أحـوال كتابـة      أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أث       (:الهدف

 ).الهمزة المتوسطة

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                        -4                   -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ النشـيد و يلخصـه بمصـاحبة تعليمـات               

 :ت يجب عليك القيام بما يليوتوجيهات الذا

بمصاحبة تعليمات  , أحوال كتابة الهمزة المتوسطة   ) 1( يتعرف الطالب رقم     -1

تحديـد المشـكلة،االنتباه، تعزيـز      (جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        

 ).الذات، تقييم الذات

بمصاحبة تعليمات  ,  أحوال كتابة الهمزة المتوسطة   ) 2( يتعرف الطالب رقم   -2

تحديـد المشـكلة،االنتباه، تعزيـز      (يه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        جهر

 ).الذات، تقييم الذات

بمصاحبة تعليمات  ,  أحوال كتابة الهمزة المتوسطة   ) 3( يتعرف الطالب رقم   -3

تحديـد المشـكلة،االنتباه، تعزيـز      (جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        

 ).الذات، تقييم الذات

بمصاحبة تعليمات  ,  أحوال كتابة الهمزة المتوسطة   ) 4(ب رقم  يتعرف الطال  -4

تحديـد المشـكلة،االنتباه، تعزيـز      (جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        

 ).الذات، تقييم الذات

 

 .تكتب الهمزة على السطر إذا سبقت بألف: المجموعة األولى

 .تكتب الهمزة على السطر إذا سبقت بواو: المجموعة الثانية
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 .تكتب الهمزة على السطر إذا سبقت بياء: جموعة الثالثةالم

 .السؤال الثاني: المجموعة الرابعة

 .السؤال الثالث: المجموعة الخامسة

 .السؤال الرابع: المجموعة السادسة
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 الجلسة الثامنة
 آثار األردن/ التعبير :الموضوع.                                  دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،          :زمةالمواد الال 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

فـي ترتيـب    ) النموذج المعرفـي  ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة

بمصاحبة توجيهـات   , من الجمل لتؤلف فقرة تامة     أن يكون الطالب مجموعة      -2

 ).توجيه جهري خارجي(المعلم 

بمصاحبة تعليمـات   ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -3

 ).توجيه ذاتي جهري(ذاتية جهريه 

بمصاحبة تعليمـات   ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -4

 ).مات والتوجيهاتهمس التعلي(ذاتية همسا 

بمصاحبة تعليمـات   ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -5

 ).توجيه ذاتي خفي(ذاتية خفيفة 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 .لجو المناسب لبدء الجلسة التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب ا-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

بترتيـب الجمـل الموجـودة فـي الكتـاب          ) النموذج المعرفـي  ( يقوم المعلم    -3

أريد أن أرتب هذه الجمل ألحصل      (للحصول على فقرة تامة المعنى      , )160(صفحة

 ).على فقرة تامة المعنى 

هذه .. ال  .. هذه ثانيا .. هذه الجملة أوال  ... هذه الجمل سأفكر    بعد أن قرأ األستاذ     ) أ

 .الخ.... ثانيا
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 ... .ستكون الفقرة هكذا... سأفكر أكثر , نعم: تركيز االنتباه) ب

أنا اآلن رتبت الجمل بهذه الفقرة وأصبحت قابلة للقـراءة          ... نعم: (تقدير الذات ) ج

 ). السليمالحمد هللا ألنني أسير في الطريق ... نعم... 

سأقرؤها وأعيد قراءتها؛ كي أسـتخرج  , واآلن بعد أن أنجزت الفقرة   :( الذات متقيي) د

... وهذه هنـا    .. هذه هنا   .. نعم  .. يبدو أنه بحاجة لتعديل     ... األخطاء إن وجدت    

 ).الخ

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

ادة مـا قـام بـه        تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإع           -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

موعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات         التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المج       

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 .آثار األردن/  التعبير:الموضوع 

 ).فقرة تامةأن يقوم الطالب بترتيب مجموعة من الجمل لتؤلف  (:الهدف

 : (......).رقم المجموعة

 -2                       -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                       -4                    -3

 

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ النشـيد و يلخصـه بمصـاحبة تعليمـات               

 :وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي
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بمصـاحبة  , مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامـة      ) 1( يكون الطالب رقم     -1

تحديـد المشـكلة،االنتباه،    (تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

بمصـاحبة  ,  مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامـة      ) 2( يكون الطالب رقم   -2

تحديـد المشـكلة،االنتباه،    (تعليمات  على    تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه ال     

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

بمصـاحبة  , مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامـة      ) 3( يكون الطالب رقم   -3

تحديـد المشـكلة،االنتباه،    (تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

بمصـاحبة  , الجمل لتؤلف فقرة تامـة    مجموعة من   ) 4( يكون الطالب رقم   -4

تحديـد المشـكلة،االنتباه،    (تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

 

 .السؤال األول: المجموعة األولى

 .جرش/ السؤال الثاني: المجموعة الثانية

 .البتراء/ السؤال الثاني: المجموعة الثالثة

 .وادي رم/  السؤال الثاني:المجموعة الرابعة

 .عجلون/ السؤال الثاني: المجموعة الخامسة

 .عمان/ السؤال الثاني: المجموعة السادسة
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 الجلسة التاسعة
  الدواء في الغذاء\القراءة :الموضوع.                             دقيقة45: الزمن

ـ          :المواد الالزمة  امس، أوراق،   سبورة، طباشير، كتاب اللغة العربـي للصـف الخ

 .صحف عمل، أقالم

 .تنمية مهارات تعليم الذات: الهدف العام

 :األهداف الخاصة

فـي قـراءة    , )النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .الدرس وفهمه بصوت مسموع وعال

توجيـه  (,بمصاحبة توجيهـات المعلـم    ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستوعبه     -2

 ).جهري خارجي

توجيه .(بمصاحبة تعليمات ذاتيه جهريه   , أن يقرأ الطالب الدرس ويستوعبه     -3

 ).ذاتي جهري

همـس  (بمصاحبة تعليمات ذاتيه همسا     ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستوعبه     -4

 ).التعليمات والتوجيهات

توجيـه  (بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه     ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستوعبه     -5

 ).ذاتي خفي

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

  التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة ،-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

درس مستخدما إستراتيجية تعلـيم     بقراءة وفهم ال  " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

 :بحيث تكون هذه التعليمات من األمور التالية) الحديث الذاتي الحصري(الذات 

 ).أريد أن أقرأ وأفهم الدرس ( تحديد المشكلة موضوع التدريب ) أ
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يجب علي أوالً أن أقرأ الدرس قراءة سليمة وأن أفهـم الفكـرة             ( تركيز االنتباه   ) ب

أن الغذاء فيه الدواء الذي يشفي من       : لغرض من هذا الدرس وهو    الرئيسية وما هو ا   

 .كثير من األمراض

الحمد هللا  ....أنا اآلن سعيد  ألنني أسير باالتجاه الصحيح         ...ممتاز: (تقرير الذات ) ج

 ).ألنني فهمت الدرس

اآلن أنا فهمت الدرس ولكن يبدو بأنني بحاجه إلى تكرار األفكـار            : (تقييم الذات ) د

 ).سأعيد تكرارها اآلن ....  أنساهاحتى ال

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 .ة على المجموعات يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوب-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة عمل" 
 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ ويفهم الدرس بمصاحبة تعليمات وتوجيهات           

 :عليك القيام بما يليالذات يجب 
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ويستوعب الجزء األول مـن الـدرس بمصـاحبة         ) 1( يقرأ الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،  (توجيهات مقرر المجموعة بحيث تحتوي هذه التعليمات على         

 ).تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

ويستوعب الجزء األول مـن الـدرس بمصـاحبة         ) 2( يقرأ الطالب رقم   -2

تحديد المشـكلة،االنتباه،   (ت جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         تعليما

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

ويستوعب الجزء األول مـن الـدرس بمصـاحبة         ) 3( يقرأ الطالب رقم     -3

تحديد المشـكلة، تركيـز     (تعليمات همسا بحيث تحتوي هذه التعليمات على        

 ).االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

ويستوعب الـدرس الجـزء األول مـن الـدرس          ) 4(رأ الطالب رقم     يق -4

تحديـد  (بحيث تحوي هذه التعليمات على      ) صامتة(بمصاحبة تعليمات خفيفة    

 ).المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات

 . توزع المواضيع التالية على المجموعات الست:مالحظة       

 ).لدرس الجزء األول من ا( المجموعة األولى         

 ).الجزء الثاني من الدرس(      المجموعة الثانية 

 ).الجزء الثالث من الدرس(المجموعة الثالثة 

 ).الجزء الرابع من الدرس(المجموعة الرابعة 

 ).الجزء الخامس من الدرس(المجموعة الخامسة 

 ).الجزء السادس من الدرس(المجموعة السادسة
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 الجلسة العاشرة
  الغذاء في الدواء\القراءة :الموضوع                      .  دقيقة45: الزمن

كتاب اللغة العربيـة للصـف الخـامس، أوراق،         , طباشير, سبورة: ةالمواد الالزم 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

رفـة  فـي مع  ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .معاني المفردات والتركيب الصعبة واستخراج األفكار الرئيسية للدرس

بمصاحبة توجيهات  ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستخرج الفكرة الرئيسية منه        -2

 ).توجيه جهري خارجي.(المعلم

بمصاحبة تعليمات  ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستخرج الفكرة الرئيسية منه        -3

 ). جهريتوجيه ذاتي.(ذاتيه جهريه

بمصاحبة تعليمات  ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستخرج الفكرة الرئيسية منه        -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(ذاتيه همسا 

بمصاحبة تعليمات  ,  أن يقرأ الطالب الدرس ويستخرج الفكرة الرئيسية منه        -5

 ).توجيه ذاتي خفي(ذاتيه خفيه 

 :اإلجراءات

موعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف       يتكون هذا الموقف التدريبي من مج     

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

باستخراج األفكـار الرئيسـية منـه مسـتخدما         " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

بحيث تكون هذه التعليمات مـن      ) الحديث الذاتي الحصري  (ة تعليم الذات    إستراتيجي

 :األمور التالية

أريد أن أستخرج المعاني الصـعبة واألفكـار        ( تحديد المشكلة موضوع التدريب     ) أ

 ).الرئيسية من الدرس
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بعد أن قرأت الدرس وفهمته توجد بعض الكلمات التي ال أعرف           (تركيز االنتباه   ) ب

 ".نسرح" أن أسأل أستاذي عن كلمة معناها يجب

 يا أستاذي؟" نسرح "  ما معنى كلمة-

ما معناها؟ ما معناها؟     " تستهوينا"نعم كلمة   ..... وهناك كلمة أخرى ال أعرف معناها     

 .سأسل أستاذي

 يا أستاذي؟" تستهوينا " ما معنى -

ة الحمـد هللا    أنا سعيد ألني عرفت معاني الكلمات الصـعب       .... نعم: (تقدير الذات ) ج

 ).أنني أسير باالتجاه السليم

اآلن أنا عرفت معاني الكلمات الصعبة سأكتبها في دفتري حتـى ال            : (تقييم الذات ) د

 ).أنساها

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بة توجيهات المعلم بمصاح) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .راف مقرر المجموعةاإلستراتيجية وبإش

 :  التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"

 . الغذاء في الدواء\القراءة :الموضوع

أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الـذات أثنـاء اسـتخراج معـاني             : الهدف

 .المفردات الصعبة

 : (......).مجموعةرقم ال

 -2                       -1:أسماء أفراد المجموعة
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 : المقرر-5                       -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يستخرج معاني المفردات الصعبة واألفكار الرئيسية           

 :ك القيام بما يليمن الدرس بمصاحبة تعليمات وتوجيهات الذات يجب علي

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية من      ) 1( يستخرج الطالب رقم     -1

الجزء األول من الدرس بمصاحبة توجيهات مقرر المجموعة بحيث تحتوي          

تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم          (هذه التعليمات على    

 ).الذات

مفردات الصعبة والفكرة الرئيسية مـن      معاني ال ) 2( يستخرج الطالب رقم   -2

الجزء األول  من الدرس بمصاحبة تعليمات جهريه بحيـث تحتـوي هـذه              

 ).تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(التعليمات  على 

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية من      ) 3( يستخرج الطالب رقم     -3

تعليمات همسـا بحيـث تحتـوي هـذه         الجزء األول من الدرس بمصاحبة      

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(التعليمات على 

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية من      ) 4( يستخرج الطالب رقم     -4

بحيث تحوي هذه   ) صامتة(الجزء الثاني من الدرس بمصاحبة تعليمات خفيفة        

 ).لمشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذاتتحديد ا(التعليمات على 

 ).الجزء األول من الدرس(      المجموعة األولى 

 ).الجزء الثاني من الدرس(المجموعة الثانية 

 ).الجزء الثالث من الدرس(المجموعة الثالثة 

 ).الجزء الرابع من الدرس(المجموعة الرابعة 

 ).الجزء الخامس من الدرس(المجموعة الخامسة 

 ).الجزء السادس من الدرس(موعة السادسةالمج



                                                                  71 
 

 الجلسة الحادية عشرة

 اإلجابة على أسئلة الدرس :الموضوع.                    دقيقة45: الزمن

كتاب اللغة العربيـة للصـف الخـامس، أوراق،         , طباشير, سبورة: ةالمواد الالزم 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :ف الخاصةاألهدا

في اإلجابـة   ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 ".الدواء في الغذاء " على األسئلة الخاصة بدرس 

" الـدواء فـي الغـذاء       "  أن يجيب الطالب على األسئلة الخاصة بدرس         -2

 ).توجيه جهري خارجي.(بمصاحبة توجيهات المعلم

"  الـدواء فـي الغـذاء       "  الخاصة بدرس     أن يجيب الطالب على األسئلة     -3

 ).توجيه ذاتي جهري.(بمصاحبة تعليمات ذاتيه جهريه

" الـدواء فـي الغـذاء       "  أن يجيب الطالب على األسئلة الخاصة بدرس         -4

همـس  (بمصاحبة تعليمات ذاتيه جهريه بمصاحبة تعليمـات ذاتيـه همسـا            

 ).التعليمات والتوجيهات

, "الـدواء فـي الغـذاء      " ة الخاصة بدرس     أن يجيب الطالب على األسئل     -5

 ).توجيه ذاتي خفي(بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة توضيح-2

باإلجابة على السؤال األول من األسئلة الخاصـة        " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

الحـديث الـذاتي    (مستخدما إستراتيجية تعلـيم الـذات       " الدواء في الغذاء    " بدرس  

 :بحيث تكون هذه التعليمات من األمور التالية) الحصري
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أريد أن أجيب على األسئلة الخاصـة بـدرس         ( كلة موضوع التدريب    تحديد المش ) أ

 ").الدواء في الغذاء "

يجب علي أن أتمعن وأنتبه أكثـر       , بعد أن قرأت السؤال وفهمته    (تركيز االنتباه   ) ب

 ). إلى صيغته ومعنى السؤال بشكل دقيق

ـ          .... نعم: (تقدير الذات ) ج ؤال أنا سعيد ألني عرفت استطعت أن أجيب علـى الس

 ).الحمد هللا أنني أسير باالتجاه السليم

اآلن أنا استطعت أن أجيب على السؤال سأكتبه في دفتري حتى ال            : (تقييم الذات ) د

 ).أنسى اإلجابة

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة اإلجابة على أحد األسئلة الخاصة بالـدرس باسـتخدام               -7

إستراتيجية التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن               

 .ات اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعةخطو

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"

 ".الدواء في الغذاء" اإلجابة على أسئلة الدرس  :الموضوع

اسـتخراج معـاني    أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الـذات أثنـاء          : الهدف

 .المفردات الصعبة

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3
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 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يستخرج معاني المفردات الصعبة واألفكار الرئيسية           

 :صاحبة تعليمات وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يليمن الدرس بم

الـدواء فـي    " على السؤال األول من أسـئلة درس        ) 1( يجيب الطالب رقم     -1

بمصاحبة توجيهات مقرر المجموعة بحيث تحتوي هذه التعليمات علـى          ". الغذاء

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(

الـدواء فـي    " على السؤال األول من أسـئلة درس        ) 2(طالب رقم  يجيب ال  -2

تحديـد  (بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  علـى           ".الغذاء

 ).المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

الـدواء فـي    " على السؤال األول من أسـئلة درس        ) 3( يجيب الطالب رقم     -3

تحديـد  (همسا بحيث تحتوي هذه التعليمـات علـى         بمصاحبة تعليمات   ". الغذاء

 ).المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

الـدواء فـي    " على السؤال األول من أسـئلة درس        ) 4( يجيب الطالب رقم     -4

بحيث تحوي هذه التعليمـات علـى       ) صامتة(بمصاحبة تعليمات خفيفة    ". الغذاء

 ). تعزيز الذاتتحديد المشكلة، تركيز االنتباه،(

 ).السؤال األول من الدرس(       المجموعة األولى 

 ).السؤال الثاني من الدرس(المجموعة الثانية 

 ).السؤال الثالث من الدرس(المجموعة الثالثة 

 ).السؤال الرابع من الدرس(المجموعة الرابعة 

 ).السؤال الخامس من الدرس(المجموعة الخامسة 

 ).ال السادس من الدرسالسؤ(المجموعة السادسة
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 الجلسة الثانية عشرة
 .التدريبات اللغوية :الموضوع.                                  دقيقة45: الزمن

سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،         : المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 : الخاصةاألهداف

فـي توضـيح    ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

والفرق بين الكلمات   , الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمل مختلفة        

 .المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشكيل الحروف

 أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل               -2

,  والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشـكيل الحـروف          ,مختلفة

 ).توجيه جهري خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم 

 أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل               -3

, والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشـكيل الحـروف         , مختلفة

 ).توجيهات ذاتي جهري(اتية جهريه بمصاحبة التعليمات ذ

 أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين الكلمات المتشـابهة فـي جمـل               -4

, والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشـكيل الحـروف         , مختلفة

 ).همس التعليمات والتوجيهات(بمصاحبة تعليمات ذاتيه همسا 

 الكلمات المتشـابهة فـي جمـل         أن يوضح الطالب الفرق في المعنى بين       -5

, والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشـكيل الحـروف         , مختلفة

 ).توجيه ذاتي خفي(بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 .د للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة التمهي-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2
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توضيح الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة       ) النموذج المعرفي ( يقوم المعلم    -3

, والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشكيل الحروف       , في جمل مختلفة  

بحيـث تكـون هـذه      ) الحديث الذاتي الحصـري   (ستخدما إستراتيجية تعليم الذات     م

 :التعليمات من األمور التالية

أريد أن أوضح الفرق بين الكلمات المتشـابهة        ( تحديد المشكلة موضوع التدريب     ) أ

 ).والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشكيل الحروف, في جمل مختلفة

أنهما تشتركان مـع بعضـهما الـبعض        .... االنتباه سأقرأ اآلن الجملتين   تركيز  ) ب

.... سـأفكر .... سأفكر.... في الجملة األولى  ) اعِدْل(ما معنى   ) اعِدْل(بوجود كلمة   

..... سـأفكر .... فـي الجملـة الثانيـة     ) اعِدْل(وما معنى   ". ابتعد"معناها  .... نعم

 .ولكن سأتأكد وأسأل أستاذي" من العدالة"معناها ... نعم.... سأفكر

 في الجملة الثانية يا أستاذي؟" اعِدْل "  ما معنى -

أنا اآلن استطعت أن أميز وأفرق بين الكلمات المخطـوط          ... نعم  : تقدير الذات ) ج

 .أنا اآلن سعيد ألنني أنجزت الحمد هللا... تحتها

مات المخطوط تحتها   واآلن بعد أن عرفت الفرق في المعنى بين الكل        : (تقييم الذات ) د

 ).يجب علي أن أكتبها في دفتري ألحفظها في البيت لكي ال أنساها

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات يتم-6

 يطلب من كل مجموعة فهم واإلجابة عن واحد من أسـئلة التـدريبات اللغويـة                -7

باستخدام  إستراتيجية تعليم الذات بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديد خطوة             

 .من خطوات اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 :قويم  الت-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب
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 "صحيفة العمل" 
 .التدريبات اللغوية :الموضوع
 أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء توضيح الفرق في المعنى            :الهدف

 الكلمـات المتشـابهة بالشـكل       والفرق بين , بين الكلمات المتشابهة في جمل مختلفة     

 .والمختلفة بتشكيل الحروف

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بهة في  بعد أن شاهدت معلمك وهو يوضح الفرق في المعنى بين الكلمات المتشا           

من , جمل مختلفة والفرق بين الكلمات المتشابهة بالشكل والمختلفة بتشكيل الحروف         

 :الدرس بمصاحبة تعليمات وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمـل         ) 1( يوضح الطالب رقم     -1

حتوي هذه التعليمات علـى     بمصاحبة توجيهات مقرر المجموعة بحيث ت     , مختلفة

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة فـي جمـل          ) 2( يوضح الطالب رقم   -2

تحديـد  (بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  علـى           , مختلفة

 ).اتالمشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذ

الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جمـل         ) 3( يوضح الطالب رقم     -3

تحديـد  (بمصاحبة تعليمات همسا بحيث تحتوي هذه التعليمـات علـى           , مختلفة

 ).المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

ـ        ) 4( يوضح الطالب رقم     -4 ل الفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة في جم

بحيث تحوي هذه التعليمـات علـى       ) صامتة(بمصاحبة تعليمات خفيفة    , مختلفة

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات(
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 ).السؤال األول الفرعين األول والثاني(المجموعة األولى 

 ).السؤال األول الفرعين الثالث والرابع(المجموعة الثانية 

 ).ي الفرع األولالسؤال الثان(المجموعة الثانية 

 ).السؤال الثاني الفرع الثاني(المجموعة الرابعة 

 ).السؤال الثاني الفرع الثالث(المجموعة الخامسة 

 ).السؤال الثالث(المجموعة السادسة 

 . يجب على الطالب التقيد بالمثال قبل البدء باإلجابة:مالحظة
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 :الجلسة الثالثة عشرة
 .الفالح/ المحفوظات  :الموضوع                 .                 دقيقة45: الزمن

 سبورة، طباشير، كتاب اللغة العربـي للصـف الخـامس، أوراق،            :المواد الالزمة 

 .صحف عمل، أقالم

 .تنمية مهارات تعليم الذات: الهدف العام

 :األهداف الخاصة

فـي قـراءة    ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .ات وفهمها بصوت مسموع وعالالمحفوظ

توجيـه  .( أن يقرأ الطالب المحفوظات وفهمها بمصاحبة توجيهات المعلم        -2

 ).جهري خارجي

 أن يقرأ الطالـب المحفوظـات وفهمهـا بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـه               -3

 ).توجيه ذاتي جهري.(جهريه

 أن يقرأ الطالب المحفوظات وفهمها بمصاحبة تعليمـات ذاتيـه همسـا             -4

 ).تعليمات والتوجيهاتهمس ال(

توجيه ( أن يقرأ الطالب المحفوظات وفهمها بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه           -5

 ).ذاتي خفي

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 .بدء الجلسة التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب ل-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

بقراءة وفهم المحفوظات مسـتخدما إسـتراتيجية       " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

 :بحيث تكون هذه التعليمات من األمور التالية) الحديث الذاتي الحصري(تعليم الذات 

 ).أقرأ وأفهم المحفوظاتأريد أن ( تحديد المشكلة موضوع التدريب ) أ
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يجب علي أوالً أن أقرأ المحفوظات قـراءة سـليمة وأن أفهـم             ( تركيز االنتباه   ) ب

الـذي يسـتيقظ    , الفـالح : الفكرة الرئيسية وما هو الغرض من هذا القصيدة وهـو         

 .بالصباح ليذهب إلى الحقل

الحمد هللا  ....ح  أنا اآلن سعيد  ألنني أسير باالتجاه الصحي       ...ممتاز: (تقرير الذات ) ج

 ).ألنني فهمت المحفوظات

ولكن يبدو بأنني بحاجـه إلـى       , اآلن أنا قرأت وفهمت المحفوظات    : (تقييم الذات ) د

 ).سأعيد تكرارها اآلن .... تكرار األفكار حتى ال أنساها

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

دة مـا قـام بـه        تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعا           -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة قراءة بيت من أبيات المحفوظات باستخدام  إستراتيجية              -7

المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات         بحيث يقوم كل طالب في      , التعلم الذاتي 

 .اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة عمل" 
 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ ويفهم الدرس بمصاحبة تعليمات وتوجيهات           

 :الذات يجب عليك القيام بما يلي
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ويستوعب البيت األول من المحفوظات بمصـاحبة       ) 1( يقرأ الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،  (ذه التعليمات على    توجيهات مقرر المجموعة بحيث تحتوي ه     

 ).تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

ويستوعب البيت األول من المحفوظات بمصـاحبة       ) 2( يقرأ الطالب رقم   -2

تحديد المشـكلة،االنتباه،   (تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

ويستوعب البيت األول من المحفوظات بمصـاحبة       ) 3( يقرأ الطالب رقم     -3

تحديد المشـكلة، تركيـز     (تعليمات همسا بحيث تحتوي هذه التعليمات على        

 ).االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات

ويستوعب البيت األول من المحفوظات بمصـاحبة       ) 4( يقرأ الطالب رقم     -4

تحديد المشـكلة،   (ى  بحيث تحوي هذه التعليمات عل    ) صامتة(تعليمات خفيفة   

 ).تركيز االنتباه، تعزيز الذات

 . توزع المواضيع التالية على المجموعات الست:مالحظة       

 ).البيت األول من المحفوظات(       المجموعة األولى 

 ).البيت الثاني من المحفوظات(  المجموعة الثانية 

 ).البيت الثالث من المحفوظات(المجموعة الثالثة 

 ).البيت الرابع من المحفوظات(عة الرابعة المجمو

 ).البيت الخامس من المحفوظات(المجموعة الخامسة 

 ).البيت السادس من المحفوظات(المجموعة السادسة
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 الجلسة الرابعة عشرة
 .الفالح/ المحفوظات  :الموضوع.                                  دقيقة45: الزمن

كتاب اللغة العربيـة للصـف الخـامس، أوراق،         , شيرطبا, سبورة: ةالمواد الالزم 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

في معرفـة   ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

معاني المفردات والتركيب الصـعبة واسـتخراج األفكـار الرئيسـية فـي             

 .المحفوظات

عرف الطالب على المعاني المفردات والتركيب الصعبة ويسـتخرج          أن يت  -2

توجيه جهـري   .(األفكار الرئيسية في المحفوظات بمصاحبة توجيهات المعلم      

 ).خارجي

 أن يتعرف الطالب على المعاني المفردات والتركيب الصعبة ويسـتخرج           -3

ـ .(األفكار الرئيسية في المحفوظات بمصاحبة تعليمات ذاتيه جهريـه         ه توجي

 ).ذاتي جهري

 أن يتعرف الطالب على المعاني المفردات والتركيب الصعبة ويسـتخرج           -4

همـس  (األفكار الرئيسية في المحفوظات بمصاحبة تعليمات ذاتيـه همسـا           

 ).التعليمات والتوجيهات

 أن يتعرف الطالب على المعاني المفردات والتركيب الصعبة ويسـتخرج           -5

توجيه ذاتي  ( بمصاحبة تعليمات ذاتيه خفيه      األفكار الرئيسية في المحفوظات   

 ).خفي

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 .لسبورة توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على ا-2
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باستخراج المفردات الصعبة واألفكار الرئيسـية      " النموذج المعرفي " يقوم المعلم    -3

بحيـث  ) الحديث الذاتي الحصري  (من المحفوظات مستخدما إستراتيجية تعليم الذات       

 :تكون هذه التعليمات من األمور التالية

 واألفكـار   أريد أن أستخرج المعاني الصـعبة     ( تحديد المشكلة موضوع التدريب     ) أ

 ).الرئيسية من المحفوظات

بعد أن قرأت المحفوظات وفهمتها توجد بعض الكلمات التـي ال           (تركيز االنتباه   ) ب

 ".نبهك"أعرف معناها يجب أن أسأل أستاذي عن كلمة 

 يا أستاذي؟" نبهك" ما معنى كلمة-

معناهـا؟   ما معناها؟ مـا     " التبر"نعم كلمة   ..... وهناك كلمة أخرى ال أعرف معناها     

 .سأسأل أستاذي

 يا أستاذي؟" التبر"ما معنى -

أنا سعيد ألني عرفت معاني الكلمات الصـعبة الحمـد هللا           .... نعم: (تقدير الذات ) ج

 ).أنني أسير باالتجاه السليم

اآلن أنا عرفت معاني الكلمات الصعبة سأكتبها في دفتري حتـى ال            : (تقييم الذات ) د

 ).أنساها

 .لى ست مجموعات توزيع الطالب ع-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

ت الشعرية في المحفوظـات باسـتخدام         يطلب من كل مجموعة شرح أحد األبيا       -7

إستراتيجية التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن               

 .خطوات اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب



                                                                  83 
 

 "صحيفة العمل"
 .الفالح/ المحفوظات  :الموضوع

أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الـذات أثنـاء اسـتخراج معـاني             : الهدف

 .واستخراج األفكار الرئيسة, المفردات الصعبة

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يستخرج معاني المفردات الصعبة واألفكار الرئيسية           

 :من المحفوظات بمصاحبة تعليمات وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية من      ) 1( يستخرج الطالب رقم     -1

 بمصاحبة توجيهات مقرر المجموعـة بحيـث        البيت األول من المحفوظات   

تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيـز الـذات،        (تحتوي هذه التعليمات على     

 ).تقييم الذات

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية مـن       ) 2( يستخرج الطالب رقم   -2

البيت األول  من المحفوظات بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث تحتوي هـذه            

 ).تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(ت  على التعليما

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية من      ) 3( يستخرج الطالب رقم     -3

البيت األول من المحفوظات بمصاحبة تعليمات همسا بحيث تحتـوي هـذه            

 ).تتحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذا(التعليمات على 

معاني المفردات الصعبة والفكرة الرئيسية من      ) 4(  يستخرج الطالب رقم      -4

بحيث تحوي  ) صامتة(البيت األول من المحفوظات بمصاحبة تعليمات خفيفة        

 ).تحديد المشكلة، تركيز االنتباه، تعزيز الذات(هذه التعليمات على 
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 الجلسة الخامسة عشرة
 .المبتدأ والخبر :الموضوع                   .                  دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،          :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 :في معرفة أن) النموذج المعرفي( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم -1

 .اسم مرفوع تبدأ به الجملة االسمية: المبتدأ    * 

 .اسم مرفوع ُيخبر به عن المبتدأ: الخبر    * 

 .المبتدأ والخبر يكونان معا جملة مفيدة ذات معنى    * 

توجيه (بمصاحبة توجيهات المعلم    ,  أن يستوعب الطالب معنى المبتدأ والخبر      -2

 ).جهري خارجي

بمصاحبة تعليمات ذاتية جهريـه     , ى المبتدأ والخبر   أن يستوعب الطالب معن    -3

 ).توجيه ذاتي جهري(

بمصاحبة تعليمات ذاتيـة همسـا      ,  أن يستوعب الطالب معنى المبتدأ والخبر      -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(

بمصاحبة تعليمات ذاتيـة خفيفـة      ,  أن يستوعب الطالب معنى المبتدأ والخبر      -5

 ).توجيه ذاتي خفي(

 :تاإلجراءا

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيق األهداف المرجوة           

 :يوتتمثل اإلجراءات مما يل
 
 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

 .نى المبتدأ والخبربالتعريف بمع) النموذج المعرفي( يقوم المعلم -3

 ).أريد أن أعرف معنى المبتدأ والخبر(,سأعرف معنى المبتدأ والخبر) أ
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أريد أن أبني جملة تحتـوي      (, إن المبتدأ والخبر يكونان معا جملة مفيدة      ... نعم  

 ).على المبتدأ والخبر

 :تركيز االنتباه)   ب

ـ  , لقد سمعت األستاذ وهو يقرأ معنى المبتـدأ والخبـر           دأ والخبـر     وأن المبت

 .يكونان معا جملة مفيدة لها معنى

والجملة االسمية تتكون   , إن الجملة إذا بدأت باسم تسمى جملة اسمية       ... نعم   

نعـم  , واالسم الذي تبتدئ به الجملة االسمية يسمى المبتدأ       , من المبتدأ والخبر  

 وحتى أتأكد من المبتدأ؛ فقـد أعطانـا األسـتاذ         , لقد عرفت موقع المبتدأ   ... 

عن من نتحـدث فـي هـذه        : طريقة سهلة لمعرفة المبتدأ وهو السؤال التالي      

أما .الجملة؟ أو ما هو محور الحديث بهذه الجملة؟ والمبتدأ يأتي دائما مرفوع           

والتي ال تكتمل الجملة االسـمية      , الخبر فهو الكلمة التي نخبر بها عن المبتدأ       

: وهـي , الستخراج الخبـر  وقد أعطانا األستاذ طريقة سهلة      , بالمعنى إال به  

 .  ؟ والخبر يأتي دائما مرفوعالمبتدأبماذا أخبرنا عن 

 : تقدير الذات) ج

الحمد هللا ألنني أسير في الطريـق       .... أنا اآلن عرفت معنى المبتدأ والخبر     ... نعم(

 ). السليم

أظن أن بعض أجزاء التعريـف  , بعد أن عرفت معنى المبتدأ والخبر   :( الذات متقيي) د

وسأقوم بكتابة األسئلة التـي     ,  إلى إعادة سأقوم بإعادتها حتى ال أنسى الفرق        بحاجه

 ).أعطانا إياها األستاذ

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).يه خارجيتوجيهات جهر(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من أجزاء الدرس باستخدام  إستراتيجية التعلم              -7

الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديد خطوة من خطوات اإلسـتراتيجية             

 .وبإشراف مقرر المجموعة
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 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 .المبتدأ والخبر: الموضوع 

أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء معرفة معنـى المبتـدأ             (:الهدف

 ).وكيفية استخراجه من الجملة, والخبر

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو ُيعرف المبتـدأ والخبـر بمصـاحبة تعليمـات              

 :وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي

 

بمصـاحبة  ) نـى المبتـدأ والخبـر     بمعرفة مع ) (1( يستوعب الطالب رقم     -1

تحديـد المشـكلة،االنتباه،    (تعليمات جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على         

 ).تعزيز الذات، تقييم الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه   ,  معنى المبتدأ والخبر  ) 2( يستوعب الطالب رقم   -2

ت، تقييم  تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذا   (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه   ,  معنى المبتدأ والخبر  ) 3( يستوعب الطالب رقم   -3

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه   ,  معنى المبتدأ والخبر  ) 4( يستوعب الطالب رقم   -4

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم     (مات  على    بحيث تحتوي هذه التعلي   

 ).الذات
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 .معنى المبتدأ: المجموعة األولى-

 .كيفية استخراج المبتدأ: المجموعة الثانية

 .كيفية استخراج المبتدأ: المجموعة الثالثة

 .معنى الخبر: المجموعة الرابعة

 . كيفية استخراج الخبر: المجموعة الخامسة

 .كيفية استخراج الخبر: سادسةالمجموعة ال
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 الجلسة السادسة عشرة
 .حل أسئلة المبتدأ والخبر :الموضوع.                             دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،          :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

في اإلجابة على   ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .أسئلة المبتدأ والخبر

بمصـاحبة توجيهـات المعلـم      ,  أن يجيب الطالب على أسئلة المبتدأ والخبر       -2

 ).توجيه جهري خارجي(

تية جهريه  بمصاحبة تعليمات ذا  ,  أن يجيب الطالب على أسئلة المبتدأ والخبر       -3

 ).توجيه ذاتي جهري(

بمصاحبة تعليمات ذاتية همسـا     ,  أن يجيب الطالب على أسئلة المبتدأ والخبر       -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(

بمصاحبة تعليمات ذاتية خفيفـة     ,  أن يجيب الطالب على أسئلة المبتدأ والخبر       -5

 ).توجيه ذاتي خفي(

 :اإلجراءات

ن مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف        يتكون هذا الموقف التدريبي م    

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

 .باإلجابة على أسئلة المبتدأ والخبر) النموذج المعرفي( يقوم المعلم -3

 ).أريد أن أجيب على أسئلة المبتدأ والخبر(, على أسئلة المبتدأ والخبرسأجيب) أ

أريد أن أجيب علـى أسـئلة المبتـدأ         (, سأجيب على أسئلة المبتدأ والخبر    ...  نعم  

 ).والخبر

 . واقرأ السؤال بتمعن وانتباه أكثر, سأركز أكثر:تركيز االنتباه) ب
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 : تقدير الذات) ج

الحمد هللا ألننـي أسـير فـي        .... أجيب على األسئلة  أنا اآلن عرفت كيف     ... نعم(

 ). الطريق السليم

أظن أن بعض أجـزاء     , بعد أن أجبت على أحد أسئلة المبتدأ والخبر       :( الذات متقيي) د

وسأقوم بكتابة االجابة عن    , سأقوم بإعادتها حتى ال أنساها    , اإلجابة بحاجه إلى إعادة   

 ).األسئلة التي أجبنا عنها

 .ب على ست مجموعات توزيع الطال-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

ن أسئلة الدرس باستخدام  إستراتيجية التعلم        يطلب من كل مجموعة بحل سؤال م       -7

الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديد خطوة من خطوات اإلسـتراتيجية             

 .وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 .إلجابة المبتدأ والخبرا: الموضوع
أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء اإلجابـة علـى أسـئلة              (:الهدف

 ).المبتدأ والخبر

 : (......).رقم المجموعة

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

عد أن شاهدت معلمك وهو ُيجيب على أسئلة المبتـدأ والخبـر بمصـاحبة              ب

 :تعليمات وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي
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بمصاحبة تعليمـات جهريـه     , على أسئلة المبتدأ والخبر   ) 1( يجيب الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).ذاتال

بمصاحبة تعليمـات جهريـه     ,  على أسئلة المبتدأ والخبر   ) 2( يجيب الطالب رقم   -2

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

بمصاحبة تعليمـات جهريـه     ,  على أسئلة المبتدأ والخبر   ) 3( يجيب الطالب رقم   -3

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (على  بحيث تحتوي هذه التعليمات       

 ).الذات

بمصاحبة تعليمـات جهريـه     ,  على أسئلة المبتدأ والخبر   ) 4( يجيب الطالب رقم   -4

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

 .السؤال الثالث: المجموعة األولى-

 .السؤال الرابع: يةالمجموعة الثان

 .السؤال الخامس: المجموعة الثالثة

 .السؤال السادس: المجموعة الرابعة

 . السؤال السابع: المجموعة الخامسة

 .السؤال الثامن: المجموعة السادسة

 .السؤال األول والثاني واجب بيتي: مالحظة
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 الجلسة السابعة عشرة
 .اإلمالء :الموضوع                 .                             دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق، :المواد الالزمة

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 :األهداف الخاصة

, في كتابة اإلمالء  ) النموذج المعرفي ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

 .بة صحيحة سليمةكتا

بمصاحبة توجيهات المعلـم    ,  أن يكتب الطالب اإلمالء كتابة صحيحة سليمة       -2

 ).توجيه جهري خارجي(

بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـة      ,  أن يكتب الطالب اإلمالء كتابة صحيحة سليمة       -3

 ).توجيه ذاتي جهري(جهريه 

 ذاتيـة   بمصـاحبة تعليمـات   ,  أن يكتب الطالب اإلمالء كتابة صحيحة سليمة       -4

 ).همس التعليمات والتوجيهات(همسا 

بمصـاحبة تعليمـات ذاتيـة      ,  أن يكتب الطالب اإلمالء كتابة صحيحة سليمة       -5

 ).توجيه ذاتي خفي(خفيفة 

 :اإلجراءات

يتكون هذا الموقف التدريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف            

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 .حيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة التمهيد للحصة ب-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2

, أريد أن اكتب اإلمالء بدون أخطـاء      :" بالحديث) النموذج المعرفي ( يقوم المعلم    -3

 .وبصورة سليمة صحيحة

ء أريد أن اكتـب اإلمـال     (,وبصورة سليمة صحيحة  , سأكتب اإلمالء بدون أخطاء   ) أ

 ).وبصورة سليمة صحيحة, بدون أخطاء
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وأنتبه إلى ما سيقوله المعلم؛ لكي أكتـب اإلمـالء          , سأركز أكثر :تركيز االنتباه ) ب

 . بصورة سليمة

 : تقدير الذات) ج

الحمـد هللا   .... وبصورة سليمة صحيحة  , أنا اآلن كتبت اإلمالء بدون أخطاء     ... نعم(

 ). ألنني أسير في الطريق السليم

أظـن  , وبصورة سليمة صحيحة  , بعد أن كتبت اإلمالء بدون أخطاء     :( الذات متقيي) د

 ).سأقوم بإعادتها حتى ال أنساها, أن بعض أجزاء اإلمالء بحاجه إلى إعادة

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(بمصاحبة توجيهات المعلم ) فيالنموذج المعر(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

" دليل المعلـم  " يطلب من المجموعات كتابة النص الذي سيمليه المعلم من كتاب            -7

رديد خطوة  باستخدام  إستراتيجية التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بت           

 .من خطوات اإلستراتيجية وبإشراف مقرر المجموعة

 : التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 .اإلمالء: الموضوع 

 ).أن يستخدم الطالب تعليمات وتوجيهات الذات أثناء كتابة اإلمالء (:الهدف

 : (......).م المجموعةرق

 -2                      -1:أسماء أفراد المجموعة

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يتحدث كيف يكتب اإلمالء بمصـاحبة تعليمـات             

 :وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي
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, بمصاحبة تعليمات جهريه من مقرر المجموعة     , اإلمالء) 1(ب رقم    يكتب الطال  -1

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات، تقيـيم        (بحيث تحتوي هذه التعليمات  على       

 ).الذات

بمصاحبة تعليمات جهريه بحيث تحتـوي هـذه        ,  اإلمالء) 2( يكتب الطالب رقم   -2

 ).الذات، تقييم الذاتتحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز (التعليمات  على 

بحيث تحتـوي هـذه     , بمصاحبة تعليمات همسا  ,  اإلمالء) 3( يكتب الطالب رقم   -3

 ).تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذات(التعليمات  على 

بحيـث تحتـوي هـذه      , بمصاحبة تعليمات خفية  ,  اإلمالء) 4( يكتب الطالب رقم   -4

 ).االنتباه، تعزيز الذات، تقييم الذاتتحديد المشكلة،(التعليمات  على 

 .السؤال الثالث: المجموعة األولى-

 .السؤال الرابع: المجموعة الثانية

 .السؤال الخامس: المجموعة الثالثة

 .السؤال السادس: المجموعة الرابعة

 . السؤال السابع: المجموعة الخامسة

 .السؤال الثامن: المجموعة السادسة

 . والثاني واجب بيتيالسؤال األول: مالحظة
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 الجلسة الثامنة عشرة
 الفاكهة/ التعبير :الموضوع.                                      دقيقة45:الزمن

 سبورة، طباشير ملونه، كتاب اللغة العربية للصف الخامس، أوراق،          :المواد الالزمة 

 .صحف عمل،أقالم

 . تنمية مهارات تعليم الذات:الهدف العام

 : الخاصةاألهداف

فـي ترتيـب    ) النموذج المعرفـي  ( أن يتعرف الطالب على خطوات المعلم        -1

فـي  , واستخدام األلفاظ الواردة بالسـؤال    , مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة     

 .جمل مفيدة

واسـتخدام األلفـاظ    ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -2

توجيـه جهـري    (بة توجيهات المعلـم     في جمل مفيدة بمصاح   , الواردة بالسؤال 

 ).خارجي

واسـتخدام األلفـاظ    ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -3

توجيـه ذاتـي    (في جمل مفيدة بمصاحبة تعليمات ذاتية جهريه        , الواردة بالسؤال 

 ).جهري

واسـتخدام األلفـاظ    ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -4

همس التعليمات  (في جمل مفيدة بمصاحبة تعليمات ذاتية همسا        , دة بالسؤال الوار

 ).والتوجيهات

واسـتخدام األلفـاظ    ,  أن يكون الطالب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة         -5

توجيـه ذاتـي    (في جمل مفيدة بمصاحبة تعليمات ذاتية خفيفة        , الواردة بالسؤال 

 ).خفي

 :اإلجراءات

ريبي من مجموعة من الخطوات لتحقيـق األهـداف         يتكون هذا الموقف التد   

 :يالمرجوة وتتمثل اإلجراءات مما يل

 . التمهيد للحصة بحيث يهيئ للطالب الجو المناسب لبدء الجلسة-1

 . توضيح أهداف الجلسة من خالل تدوينها على السبورة-2
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بترتيـب الجمـل الموجـودة فـي الكتـاب          ) النموذج المعرفـي  ( يقوم المعلم    -3

للحصول على فقرة   , في جمل مفيدة  , واستخدام األلفاظ الواردة بالسؤال   , )168(صفحة

واسـتخدم  , أريد أن أرتب هذه الجمل ألحصل على فقرة تامة المعنـى        (تامة المعنى   

 ).األلفاظ الواردة بالسؤال في جمل مفيدة 

هذه  .. ال.. هذه ثانيا .. هذه الجملة أوال  ... بعد أن قرأ األستاذ هذه الجمل سأفكر        ) أ

 .الخ.... ثانيا

 ... .ستكون الفقرة هكذا... سأفكر أكثر , نعم: تركيز االنتباه) ب

أنا اآلن رتبت الجمل بهذه الفقرة وأصبحت قابلة للقـراءة          ... نعم: (تقدير الذات ) ج

 ). الحمد هللا ألنني أسير في الطريق السليم... نعم... 

 سأقرؤها وأعيد قراءتها؛ كي أسـتخرج  ,واآلن بعد أن أنجزت الفقرة   :( الذات متقيي) د

... وهذه هنـا    .. هذه هنا   .. نعم  .. يبدو أنه بحاجة لتعديل     ... األخطاء إن وجدت    

 ).الخ

 . توزيع الطالب على ست مجموعات-4

 تقوم كل مجموعه بتعين مقرر لها حتى يقوم هذا الطالب بإعادة مـا قـام بـه                  -5

 ).توجيهات جهريه خارجي(ت المعلم بمصاحبة توجيها) النموذج المعرفي(المعلم

 . يتم توزيع المواد الالزمة ومواضيع الدرس المطلوبة على المجموعات-6

 يطلب من كل مجموعة فهم جزء من إجراءات الدرس باسـتخدام  إسـتراتيجية               -7

التعلم الذاتي بحيث يقوم كل طالب في المجموعة بترديـد خطـوة مـن خطـوات                

 .المجموعةاإلستراتيجية وبإشراف مقرر 

 :  التقويم-8

 .يتم تقويم المجموعات من خالل أساليب المالحظة والمتابعة) أ

 .تقديم التغذية الراجعة) ب

 "صحيفة العمل"
 .الفاكهة/  التعبير:الموضوع 

 ).أن يقوم الطالب بترتيب مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة (:الهدف

 : (......).رقم المجموعة
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 -2                      -1:ةأسماء أفراد المجموع

 : المقرر-5                      -4                    -3

 :عزيزي الطالب

بعد أن شاهدت معلمك وهو يقرأ النشـيد و يلخصـه بمصـاحبة تعليمـات               

 :وتوجيهات الذات يجب عليك القيام بما يلي

مصاحبة تعليمات  ب, مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة     ) 1( يكون الطالب رقم     -1

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات،      (جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        

 ).تقييم الذات

بمصاحبة تعليمـات   , مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة     ) 2( يكون الطالب رقم   -2

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات،      (جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        

 ).ذاتتقييم ال

بمصاحبة تعليمـات   , مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة     ) 3( يكون الطالب رقم   -3

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات،      (جهريه بحيث تحتوي هذه التعليمات  على        

 ).تقييم الذات

بمصاحبة تعليمـات   , مجموعة من الجمل لتؤلف فقرة تامة     ) 4( يكون الطالب رقم   -4

تحديد المشكلة،االنتباه، تعزيـز الـذات،      ( التعليمات  على     جهريه بحيث تحتوي هذه   

 ).تقييم الذات

 ).الكلمة األولى ( السؤال األول : المجموعة األولى

 ).الكلمة الثانية ( السؤال األول : المجموعة الثانية

 ).الكلمة الثانية ( السؤال األول : المجموعة الثالثة

 ).مة الثانية الكل( السؤال األول : المجموعة الرابعة

 .السؤال الثاني: المجموعة الخامسة

 .السؤال الثاني: المجموعة السادسة
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  )ب( ملحق 

من منهاج اللغة ) وادي الماس ( تحليل محتوى الوحدة الدراسية السابعة عشرة 

 العربية للصف الخامس األساسي المطبق عليها االختبار التحصيلي
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  )ب( ملحق 

من منهاج اللغة  )وادي الماس (  الوحدة الدراسية السابعة عشرة تحليل محتوى

 العربية للصف الخامس األساسي المطبق عليها االختبار التحصيلي

من منهاج لغتنا العربية للصف " وادي الماس " األهداف السلوكية لوحدة 

 .الخامس األساسي

 :أوالً القراءة

 . يعرف السندباد-1

 . يعرف هواية السندباد-2

 . يوضح ما حصل للسفينة أثناء الرحلة-3

 . يعرف طبيعة الجزيرة التي وصلت إليها السفينة-4

 . يفسر ما حصل للسندباد عندما أكل من الثمار-5

 . يوضح ما حصل للسندباد عندما أفاق من النوم-6

 . يتعرف على الشيء الذي أثار إعجاب السندباد-7

 . يفسر سبب حدوث العاصفة الترابية-8

 . يوضح ما قام به السندباد عندما نام الطائر-9

 . يوضح ما حصل بعد أن نزل السندباد عن الطائر-10

 . يتعرف على الشيء الذي وجده السندباد في الوادي-11

 . يفسر سبب اليأس الذي حّل بالسندباد-12

 . يفسر سبب نزول الشاة إلى قعر الوادي-13

 . نفسه بالشاة يوضح ما حصل بعد أن ربط السندباد-14

 : اللغوية التاليةت يعطي معاني المفردا-15

, سبات, نائية, األمواج العاتية, ربان السفينة, عاصفة هوجاء, تقلّه, مقتبل العمر

, البرهة, ترتطم, اطرق, الماس, بادر, واد سحيق, طائر الرخ, شجرة باسقة

 .الثروة

 :ثانياً التدريبات اللغوية

 .متشابهة في اللفظ والمختلفة في المعنى يفرق بين الكلمات ال-1
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 يفرق بين الكلمات المتشابهة في اللفظ والمختلفة بتشكيل الحروف من حيث -2

 .المعنى

 ".مفعول "  يصيغ اسم المفعول من الفعل الثالثي على وزن -3

 . يكمل الجمل الناقصة كلمة واحدة-4

 :ثالثاً التدريبات اللغوية

 ).ليس, أصبح(  يعرف كان وأخواتها -1

 يعرف أن كان وأخواتها تدخل على الجملة االسمية ترفع المبتدأ ويسمى -2

 .اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها

 يوضح أن كان وأصبح تأتيان بصيغة الماضي والمضارع واألمر وليس تأتي -3

 .بصيغة الماضي فقط

 . يعرب كان وأخواتها واسمهم وخبرهم إعراباً وافياً-4

 :دريبات اإلمالئيةرابعاً الت

 يتعرف على استخدام عالمات الترقيم النقطة والفاصلة والنقطتان الرأسيتان -1

 .وعالمة التعجب وعالمة االستفهام

 . يضع عالمة الترقيم المناسبة في المكان المناسب من النص-2

 :خامساً التعبير

 . يستخدم ألفاظاً وعبارات من إنشائه-1

 .ودة يضع أسئلة إلجابات موج-2

 يكتب الطالب سبعة أسطر عن قصة خيالية قرأها أو سمع بها مستخدما عالمات -3

 .الترقيم
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  ) ج( ملحق 

من  )وادي الماس ( بالوحدة الدراسية السابعة عشرة  االختبار التحصيلي الخاص

 منهاج اللغة العربية للصف الخامس األساسي
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  ) ج( ملحق 

من  )وادي الماس ( بالوحدة الدراسية السابعة عشرة  اصاالختبار التحصيلي الخ

 منهاج اللغة العربية للصف الخامس األساسي

 

 :عزيزي الطالب

ثم أنقل , أجب عن األسئلة التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من اإلجابات الخاطئة

 .رمز اإلجابة الصحيحة إلى الجدول الموجود في الصفحة األخيرة

 

 :في بداية حياتهأحب السندباد )1

 . الركض- الطيران       د- ركوب البحر     ج-  سفر الصحراء     ب-أ

 :راح السندباد في سبات عميق بسبب) 2

 . شم رائحة غريبة- الثمار التي أكلها   د- جمال الطبيعة   ج- التعب   ب-أ

 :الشيء الذي أثار عجب السندباد هو) 3

 الوحش الكبير        -لجزيرة الكبيرة      ج مساحة ا- بيضة طائر الرخ      ب-أ

 . احد أصدقائه موجود في الوادي-د

 :بعد أن حطّ الطائر في الوادي رأى السندباد قطعاً المعةً من) 4

 . األلماس- الزجاج         د- الفضة        ج- الذهب         ب-أ

 :شعر السندباد بالحزن واألسى وهو في الوادي بسبب) 5

 شعوره أن - شعوره أنه سجين بالوادي    ج- عن أهله        ب بعده-أ

 .شعوره أن قدمه تؤلمه -أصدقائه تركوه       د

 :عندما نزلت الشاة المسلوخة إلى الوادي قام السندباد) 6

 بمأل جوفها - بطبخها ليأكلها          ج- بمأل جوفها باأللماس          ب-أ

 .ء حزنا على الشاة بالبكا-بالذهب           د

 :تعني " تقلّه" كلمة ) 7

 . تحمله- تأكله         د- تضربه         ج- تعانقه         ب-أ
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 :تعني " سبات" كلمة ) 8

 . نوع من األلعاب- نوم عميق        د- حياة          ج- نبات        ب-أ

 َعْرضهاوجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم :" في جملة" َعرُضها " كلمة ) 9

 :تعني" السموات واألرض

 . المساحة- وسط          د- الشرف          ج- عكس الطول         ب-أ

 :تعني"  السندباد يبحث عن مكان يأوي إليهأخذً:" في جملة " أخذَ" كلمة ) 10

. رحل- نادى           د- بدأ              ج- تناول                ب-أ  

 :َحِمَد الفعل فهو. بط الحبل فهو مربوطر: نقول) 11

 . َمحمود- َمِحمود        د- َمَحمود          ج- ُمحمود               ب-أ

 :نسمي قدم البعير) 12

 . الخف- الحافر         د- الظلف          ج- المخلب              ب-أ

 :نسمي اليابسة بجانب النهر) 13

 . رصيف- باحة          د- صحن           ج- ضفة                ب-أ

 :هو". أصبَح الحديُد قوياً جداً "  في الجملة التالية الناقصالفعل ) 14

 . جداً- أصبَح         د- قوياً             ج- الحديُد               ب-أ

 :هو". ليس العدو مأموناً في الحياة :"  ليس في الجملة التاليةاسم) 15

 . العدو- الحياة         د- في              ج-ناً               ب مأمو-أ

 :هو" كان الجو جميالً :"  كان في الجملة التاليةخبر) 16

 .ب+  أ- كان           د- جميالً           ج- الجو                 ب-أ

 :هي" يطاً  نشالولدكان " في الجملة التالية " الولد" الحركة المناسبة لكلمة ) 17

 . الولُد- الولد          د- الولِد            ج- الولَد                 ب-أ

"  بالمصلينمزدحمكان المسجد " في جملة  " مزدحم" الحركة المناسبة لكلمة ) 18

 :هي

 . مزدحم- مزدحٍم        د- مزدحٌم          ج- مزدحماً             ب-أ
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 ": الطالُب نشيطاً يصبُح" في جملة  " يصبُح" تعرب كلمة ) 19

 فعل مضارع - فعل ماض           ج- فعل ماض ناقص             ب-أ

 . فعل مضارع-ناقص   د

  ":مقتدراًوكان اهللا على كل شيء " في جملة  " مقتدراً" تعرب كلمة ) 20

 خبر كان - خبر كان مرفوع        ج- اسم كان منصوب          ب-أ

 . اسم كان مرفوع- دمنصوب 

عالمة الترقيم المناسبة في ". رأيت شيخا كبير السن ..... قال أحدهم ) " 21

 :الفراغ هي

 . عالمة التعجب- نقطتان رأسيتان     د- فاصلة      ج- نقطة         ب-أ

 :توضع عالمة الترقيم النقطة) 22

تين تتم إحداهما  بين جمل- في نهاية الجملة بعد تمام المعنى           ب-أ

 . بعد السؤال- في نهاية جملة فيها معنى التعجب        د-األخرى  ج

 :هو" هبط الطائر وادياً سحيقاً :" السؤال الذي يكون لإلجابة التالية) 23

 متى هبط الطائر؟  - أين هبط الطائر؟       ج- كيف هبط الطائر؟       ب-أ

  ماذا هبط الطائر؟-د

 :تعطي معناً مفيداً هيالجملة التي ) 24

 عاصفة ترابية الطائر أثار            - الطائر عاصفة ترابية أثار             ب-أ

 . الطائر ترابية عاصفة أثار- أثار الطائر عاصفة ترابية             د-ج

 :هو) في, عميق, السندباد, سبات, راح( الترتيب الصحيح للكلمات التالية ) 25

 سبات السندباد راح في شيء عميق    -د في نوم عميق        ب راح السندبا-أ

 . راح السندباد في سبات عميق- راح السندباد المغامر في سبات عميق    د-ج
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 ةــة اإلجابـورق
 :...........................االسم

 
 د ج ب أ رقم الفقرة

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
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 مفتاح اإلجابات الصحيحة

 
 د ج ب أ رقم الفقرة

1  X   
2   X  
3 X    
4    X 

5  X   
6 X    
7    X 

8   X  
9 X    
10  X   
11    X 

12    X 

13 X    
14   X  
15    X 

16  X   
17    X 

18 X    
19   X  
20   X  
21   X  
22 X    
23  X   
24   X  
25    X 

 
                          

 
 

 


