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االكتشاف
يصلح للدروس التي ال تحتوي على متغيرات والتي تدرس للحلقة االولى من المرحلة االبتدائية وهو:

•

• العمليات العقلية المستخدمة في التأمل واكتشاف المفاهيم والمبادئ واستيعابها .ويتحقق االكتشاف باستخدام عدد من
العمليات مثل المالحظة.طرح األسئلة .التصنيف .القياس .التنبؤ .الوصف .التجريد .المقارنة .التصنيف .االستدالل.
• عملية تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة لديه
من قبل.
• يتم من خالله ممارسة العمليات األساسية.
• ياتي على نوعين هما االستقرائي واالستنباطي
• ال يعطى فيها الطالب خبرات التعلم كاملة  ،وإنما تترك لهم الفرصة ليذلوا جهودا ً حقيقية في اكتسابها باستخدام عملياتهم
العقلية مثل المالحظة والمقارنة واالفتراض
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االستقصاء
يصلح للدروس التي تحتوي على متغيرات وتدرس لما بعد الحلقة االولى من المرحلة
االبتدائية
ويعرف على أنه:
• نشاط منظم واستقصائي الغرض منه الكشف عن عالقات بين األشياء واألحداث
ووصفها
• القدرة على تحديد المشكالت واستقصائها ،تكوين الفروض ،تصميم التجارب ،جمع
البيانات ،واستخالص االستنتاجات حولها

• يتم من خالله ممارسة العمليات التكاملية
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• عرض موقف يثيرالدهشة لدى الطلبة .

.

• تكوين الطلبة لفرضيات تمثل حلوال للموقف المثير

• مناقشة الفرضيات التي يقدمها الطلبة .
• تقديم فرضيات جديدة .
• اختبار صحة االفتراض .

• صياغة الطلبة للمفاهيم أو التعميمات أو القوانين والنظريات الممكنة ذات العالقة.
• نقل الطلبة للمفهوم أو التعميم الجديد إلى مواقف جديدة.
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نماذج .التدريس

• نموذج التدريس هو تصور مبسط يوضح ويلخص طبيعة التدريس وعناصره والعالقات التي
تربط بين تلك العناصر وعمليات بناء وتصميم وتنفيذ التدريس وفقا لخطوات متسلسلة
ومتتابعة لتحقيق األهداف المرغوبة.

• وهو ”خطة أو نمط يمكن استخدامه لتشكيل عملية التدريس تخطيطا و تدريسا و تصميما
بجانب توجيه التدريس داخل الموقف التعليمى“
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أهمية نماذج التدريس
• تخطيط وبناء بيئة تعلم خالق من خالل مواصفات لتخطيط وتصميم مواقف
التعلم

• توضيح مهام المعلم والمتعلم
• تعتمد على المحتوى والعمليات
• تتطلب كفاءات من قبل المعلم قبل اختيار النموذج في الموقف التعليمي
المناسب
• تتطلب من المعلم قدرة على إيجاد بيئة خالقة للتعلم
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أنوع النماذج
Discovery

تدريس
Inquiry
STS
STEM

STEM
Lesson
Study
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تصميم
منهج
تخطيط
دروس
وخطط

نماذج التعليم
والتعلم

.
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.

مدخالت
عمليات

السياق
مخرجات
آنية
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مخرجات
مستقبلية

.
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نموذج مستوحى من نظرية بياجية
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.
إطار خطة تحصيل المفهوم

 أختر المفهوم
•

ال تخبر الطلبة بالمفهوم

 عرف الـ «أمثلة» و «الالأمثلة» للمفهوم
•

ضع قائمة بـ « 10أمثلة» و «الأمثلة» للمفهوم على األقل

 هذا مثال /هذا ال مثال
•

اكتب كلمة مثال في عمود وكلمة ال مثال في عمود آخر ثم اكتب أول مثال للمفهوم في العمود «اسفل كلمة مثال» على السبورة

مثال

ال مثال

•

اعرض أول «ال مثال» للطلبة واكتبه في العمود أسفل «ال مثال»

•

كرر حتى  3أمثلة و 3ال أمثلة

•

اسأل الطلبة «ماذا االشياء أو الخصائص الشائعة التي تمتلكها األمثلة؟»

•

اطلب من الطلبة أن يناقشوا الخصائص المميزة التي يشتركوا فيها
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نموذج برونر
 هل هذا مثال أم ال مثال؟
• أعرض مثال للطلبة واسأل  :هل هو مثال أم ال مثال؟ ولماذا؟
• أعرض المثال للطلبة واسأل  :هل هو مثال أم ال مثال؟ ولماذا؟
•

كرر العملية  6مرات لكل مثال وال مثال

 يكون المتعلمون فرضيات ويختبرونها
• يكون المتعلمون فرضيات متعددة حول هوية المفهوم
• اعرض أمثلة وال أمثلة لتعرف ما اذا كانت افتراضات الطلبة صحيحة
• استمر في العملية حتى يتم التأكد من ان الطلب تعرفوا على المفهوم
 يعرف المتعلمون المفهوم وخصائصه
• اطلب من الطلبة ذكر اسم المفهوم وخصائصه
• اطلب من الطلبة ذكر جديدة أمثلة للمفهوم
 التأمل في العملية
• ناقش مع المتعلمين عمليات تكوين ورفض الفروض

• شجع المتعلمين على التأمل في عمليات تفكيرهم (تفكير ما وراء معرفي) )(META-COGNITION
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االكتشاف-بياجية
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االستقصاء-بايبي
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نموذج الدائرة الخماسية
قائمة توجيهية
الربط بالتعلم السابق

اقحام الطلبة

االجراءات
زجاج يحتوي عىل ثلج وينفخ بالون.
 يعرض المدرس للتالميذ كاس
ي
ن
 يسأل « ما حاالت المادة لهذين
المثالي؟»
 يناقش الطلبة ما تعلموه ى
حت اآلن حول المواد الصلبة والسائلة والغازية.
 يطلب من الطلبة أن يتنبؤوا ما الذي سيحدث عندما تضاف حرارة لكل من الماء
والثلج.
 يضع المدرس كاس الثلج والماء فوق اللهب إلثبات او ن
نف توقعات الطلبة
ي
ى
تغىل ويسأل الطلبة عن
الت ي
 يمكن وضع فتحة البالون عىل فتحة قارورة الميته ي
مشاهداتهم (ينتفخ «يتمدد» البالون بفعل بخار الماء)

توضيح ما سيتعلمه
الطلبة

ن
 يخب المدرس الطلبة بأنهم سيدرسون التغبات يف حاالت المواد

شرح ما سيقوم به
الطلبة

 يخب المدرس الطلبة بأنهم سيقومون بذلك عن طريق جمع درجات ذوبان الثلج
وغليان الماء

اربط مع التعلم
المستقبلي (التوسع)

 ر
ى
يشح المدرس ما سيتعلمه
والت ال توجد فيها الما
الطلبة حول الكواكب االخرى ي
السائل بل الميثان السائل ن
وتان اكسيد الكربون
ي

نموذج درس
FORCE AND MOTION ---MECHANICAL ENERGY WITH SIMPLE MACHINES- 4TH GRADE-1 CLASS PERIOD

TIMEFRAME


OBJECTIVES

•

4.6 A DIFFERENTIATE AMONG FORMS OF ENERGY, INCLUDING MECHANICAL, SOUND, ELECTRICAL, LIGHT, AND HEAT/THERMAL

•

4.6 D DESIGN AN EXPERIMENT TO TEST THE EFFECT OF FORCE ON AN OBJECT SUCH AS A PUSH OR A PULL, GRAVITY, FRICTION, OR MAGNETISM.



MATERIALS

•

STUDENT JOURNALS/PENCILS

•

HAND TROWELS, ONE PER STUDENT

 ENGAGE (5 MIN.)
•

ASK STUDENTS TO THINK OF THE OUTDOOR CLASSROOM AS A SYSTEM WITH MANY DIFFERENT LIVING AND NONLIVING PARTS. ASK STUDENTS TO THINK ABOUT THE WORK
THAT NEEDS TO BE DONE TO TAKE CARE OF THAT SYSTEM. WHO DOES THE WORK? HOW IS THIS WORK ACCOMPLISHED?

•

REVIEW EXPECTATIONS OF WORKING IN THE OUTDOOR CLASSROOM.

 EXPLORE (20 MIN.)
•

BRING STUDENTS TO AN AREA WHERE THERE ARE WEEDS GROWING (PLANTS GROWING WHERE WE CHOOSE NOT TO HAVE THEM GROW). EXPLAIN THAT WE NEED TO CHANGE
THE POSITION OF THE WEEDS. DEMONSTRATE BRIEFLY HOW TO CORRECTLY PULL WEEDS (REMOVE THE ENTIRE ROOT SYSTEM AND SHAKE OFF THE EXCESS SOIL).

•

GIVE STUDENTS TIME TO PULL THE WEEDS USING JUST THEIR HANDS. AFTER THEY’VE HAD SOME TIME TO TRY IT THIS WAY, ASK THEM TO SHARE THEIR EXPERIENCE—IS IT EASY
OR DIFFICULT TO REMOVE THE ENTIRE WEED? WHAT TYPE OF FORCE ARE THEY USING TO REMOVE THE WEEDS? (PUSH OR PULL?)

•

SHOW STUDENTS A HAND TROWEL. EXPLAIN THAT IT’S THE COMBINATION OF TWO SIMPLE MACHINES (WEDGE AND LEVER) WORKING TOGETHER TO MAKE THE WORK OF
PULLING WEEDS EASIER. DEMONSTRATE THE SAFE WAY TO USE THE TOOLS AND THEN GIVE STUDENTS TIME TO PULL WEEDS USING THE HAND TROWELS.

ا1439/2/11 الدهمش

 EXPLAIN (10 MIN.)
•

BRING STUDENTS BACK TO A CENTRAL GATHERING AREA.

•

ASK STUDENTS TO THINK ABOUT WHO PROVIDED THE ENERGY TO DO THE WORK OF PULLING WEEDS. WHAT FORM OF ENERGY WERE THEY USING?
(MECHANICAL)

•

HAVE STUDENTS RECORD “MECHANICAL ENERGY” IN THEIR SCIENCE JOURNAL.

•

EXPLAIN TO STUDENTS THAT THEY WERE USING MECHANICAL ENERGY TO DO THE WORK OF PULLING WEEDS USING THE SIMPLE MACHINES TO MAKE THE
WORK EASIER.

•

ASK STUDENTS TO SKETCH A DIAGRAM OF A HAND TROWEL IN THEIR JOURNALS AND THINK ABOUT HOW THEY HAD TO APPLY FORCE TO THE TOOL.
WHERE DID THEY USE A PUSH? WHERE DID THEY USE A PULL? INCORPORATE THESE WORDS INTO THE DIAGRAM: FORCE, PUSH, PULL, FRICTION, ENERGY,
MOTION, ETC.

•

ASK STUDENTS TO LIST IN THEIR JOURNALS OTHER WAYS THEY WOULD USE MECHANICAL ENERGY TO TAKE CARE OF THE GARDEN.

 ELABORATE (5 MIN.)
•

BRING STUDENTS TO THE OUTDOOR CLASSROOM TO MOVE AROUND AT LOOK AT SOME OF THE OTHER TOOLS THAT ARE USED TO MAINTAIN THE GARDEN.
(EXAMPLES CAN INCLUDE: WHEELBARROW, SPADE FORK, HOSE AND HOSE RACK, PRUNING SHEARS, ETC.).

•

ALLOW THESE STUDENTS TO USE THESE TOOLS AND THEN DIAGRAM THEM IN THEIR JOURNALS, USING THE SAME VOCABULARY WORDS USED WITH THEIR
HAND TROWEL DIAGRAMS TO DO THE LABELING. WHERE DO THEY APPLY FORCE? IS IT A PUSH OR A PULL? WHERE IS THERE FRICTION? WHAT CHANGES
POSITION IN THE PROCESS? ETC.

 EVALUATE (5 MIN.)
•

PROVIDE STUDENTS WITH SOME PICTURES OF DIFFERENT TYPES OF TOOLS, GARDEN AND OTHERWISE, AND ASK THEM TO LABEL THE PICTURES USING THE
SAME VOCABULARY WORDS UTILIZED WITH THE GARDEN TOOLS.
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نموذج أوزابل .للتعلم ذو المعنى
• بالنسبة ألوزابل يكون التعلم ذا معنى إذا ارتبط بالبنية المعرفية لدى المتعلم مما يمكنه من
بناء المفاهيم وإرساء التعلم الجديد المبنى عليها

معادلة التعلم وفق نموذج أوزابل-:
• مفهوم فى البنية المعرفية  +معلومات جديدة متعلمة =
تعديل للمفهوم الموجود فى البنية المعرفية
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أساسيات نموذج أوزابل
•

•
•
•
•
•

 -1المنظمات المتقدمة
هى مواد تمهيدية على مستوى عال من العمومية والتجريد يتم على أساسها الربط بينها
وبين المواد التعليمية الجديدة المرغوب تعلمها وتأتى فى صدر المادة الجديدة وهى تفيد فى
تصنيف المفاهيم والمدركات الصغيرة فى خريطة جزئية داخل إطار البنية المعرفية
 -2أنماط المنظمات المتقدمة
المنظمات المتقدمة الشارحة التفسيرية
النمط المقارن
خرائط المفاهيم
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نموذج أوزابل للتعليم ذو المعني
الطور األول

الطور الثاني

الطور الثالث

المنظم المتقدم

عرض مهمات التعلم

تقوية البنية المعرفية

وضح غرض الدرس

اجعل تنظيم المعرفة واضحا

اربط المعلومات الجديدة بالمنظم المتقدم

اعرض المنظم

اجعل الترتيب المنطقي واضحا

حفز التعلم االستقبالي لدى الطلبة

اربط المنظم بالمعرفة السابقة

اعرض المادة ثم اقحم الطلبة في تعلم ذو
معنى

قيم عملية التعلم
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أنماط التعلم حسب نموذج أوزابل
•

التعلم االستقبالى القائم على المعنى

• التعلم االستقبالى القائم على الحفظ

• التعلم االكتشافى القائم على المعنى
• التعلم االكتشافى القائم على الحفظ
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أفكار بحثية
 تجريب عدة أنماط من نموذج برونر (مع التركيز على الصفوف األولى من الحضانة حتى الرابع االبتدائي):
• من أعلى إلى أسفل ثم من أسفل إلى أعلى
• تخبرهم بالعنوان أو المفهوم أوال ضد ال تخبرهم بالمفهوم

• التدريس باستخدام نموذج برونر مع إخضاعه لبحث الدرس ضد عدم إخضاعه.
• تقدم لهم أمثلة والأمثلة بصورة عشوائية وتطلب منهم ترتيبها ضد تعطيهم قائمة جاهزة باألمثلة والالأمثلة.
• ونفس الشيء بالنسبة للخصائص المتعلقة وغير المتعلقة بالمفهمو
• عرض عملي ضد اكتشاف.

• تجريب عدة أنماط من نموذج بايبي (مع التركيز على الصفوف العليا ما بعد الرابع االبتدائي):
• تجريب عدة أنماط من نموذج أزوبل :

الدهمش 1439/2/11ا

االكتشاف واالستقصاء:
النماذج التعليمية وتطبيقاتها

شكرا لكم

أ.د .عبدالولي بن حسين الدهمش 1439/2/11ا

