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هيا لنتعارف



االولالتدريبياليوم



ي الفائز من يتخطى الجدار ف

وقت اقصر



أهمية التعليم المتمايز

ف سنة طبيعة المتعلمين القائمة على االختالف فاالختال/اوال •
هللا عز وجل في خلقه واالدلة على ذلك كثيرة من الكتاب 

.والسنة

.االبحاث والدراسات/ ثانيا •

.ية التغير واالختالف الكبير في الصفوف الدراس/ثالثا •

...وكذلك يذكر المهداوي بعض النقاط •



لى هو تعليم يهدف ا: التعليم المتمايز هو 

رفع مستوى جميع الطالب وليس الطالب

نه الذين يواجهون مشكالت في التحصيل ا

ص سياسة مدرسية تأخذ باعتبارها خصائ

الفرد وخبراته السابقة وهدفها زيادة 

ة إمكانات وقدرات الطالب والنقطة األساسي

ن في هذه السياسة هي توقعات المعلمين م

واتجاهات الطالب نحو إمكاناتهم , الطالب 

اسبة انها سياسة لتقديم بيئة تعليمية من

د وأبو السمي, عبيدات ) لجميع الطالب    

( 

ع هو التعرف على اختالفات وتنو: التعليم المتمايز

خلفيات المتعلمين المعلوماتية, ومدى استعدادهم 

للتعلم, وما المواد التي يفضلون تعلمها؟ وما طرق

التدريس التي يتعلمون من خاللها بشكل أفضل؟ 

والتعرف على ميولهم واهتماماتهم وأنماط تعلمهم 

ذه ثم يعمل المعلم على االستجابة له… وأنواع ذكائهم 

المتغيرات من خالل تقديم محتوى المنهج بطرق 

(كوجك. )متنوعة

ية هو عمل: التعليم المتمايز

مقاربة بين محتوى المنهج

وطرق تقديمه وصفات 

وخصائص المتعلمين 

ي المختلفة في فصل دراس

(كوجك.         ) واحد

الف هو تعلم يتوقع فيه المعلم مسبقا اخت: التعليم المتمايز

. ختالفالطالب ويخطط المعلم ألنشطة تعليمية تستجيب لذلك اال

(المعمر) 

هو : التعليم المتمايز

التدريس المكيف وفقا

الحتياجات الطلبة ذوي 

التحصيل الدراسي 

(الطويرقي . ) المتشابه

صغيديكبينالتيوالتعاريفالمفاهيمخاللمن :المتدربعزيزي
.مجموعتكأعضاءمعالمتمايزللتعليممفهوما



التعليم المتمايز

:التعليم المتمايز•

م هو تعلم يتوقع فيه المعلم مسبقا اختالف الطالب ويخطط المعل•
(المعمر). ألنشطة تعليمية تستجيب لذلك االختالف



م المتمايزاالسس النفسية والتربوية للتعلي



األسس النفسية والتربوية

.كل تلميذ قابل للتعلم وقادر على التعلم•

 )فروق فردية-قدرات )التالميذ يتعلمون بطرق مختلفة •

.المخ البشري يسعى للفهم والوصول إلى معنى المعلومات التي يستقبلها•

.المعلم هو منسق وميسر لعملية التعلم •

.المتعلم هو أهم محاور العملية التعليمية، والتعلم هو الهدف األساس للتدريس•

.التركيز على األفكار والمفاهيم الكبيرة أهم من كثرة التفاصيل •

•.....



نشاط

و من خالل مشاهدتك مقطع الفيدي:المتدرب عزيزي•
التالي حدد مجاالت التعليم المتمايز

•

•https://www.youtube.com/watch?v=4W
y8gn86eMo

https://www.youtube.com/watch?v=4Wy8gn86eMo




مجاالت التعليم المتمايز

المخرجات 
(النتائج)

األساليب
(العمليات)

األهداف 
(المحتوى)



اشكال التعليم المتمايز

التعلم 
يالتعاون

مأنماط التعل

الذكاءات
المتعددة



نشاط

ارسم :بالمتدرعزيزي•
يمالتعلألشكالذهنيةخريطة
اءأعضمعبالتعاونالمتمايز

مجموعتك



المتمايزالتعليمخطوات



(البيئي –اللغوي ) المتعددة الذكاءات



(الوجداني –المنطقي ) المتعددة الذكاءات



(االجتماعي -البصري ) المتعددة الذكاءات



(الحركي –السمعي ) المتعددة الذكاءات



المتعددةالذكاءات



خطوات التعليم المتمايز

التقويم القبلي

تصنيف المتعلمين

البيئة

تحديد األهداف 

تحديد األنشطة و االستراتيجيات والمصادر

خطة التنفيذ

التقويم



الثانيالتدريبياليوم



استراتيجيات
المتمايزالتعليم



عقود التعلم

قالتطبيةالطريقالمفهوم 



التعلمعقود - نشاط

 :المتدربعزيزي

قممجموعتكأعضاءمعبالتعاون
.تعلمعقودبصياغة



اجندة التعلم

قالتطبيةالطريقالمفهوم 



نشاط-اجندة التعلم 
ق يوضع جدول وف: )التال  ( أجندة التعلم)استكمل جدول األعمال : عزيزي المتدرب•

(متطلبات الدرس أو الوحدة 

توقيع المعلم والمتعلمتعليمات خاصةالمهمة 

اقرأ سيرة الحد العلماء من اختيارك 

الشخصي

احتفظ بسجل قرائي لتقدمك

باكمالتدرب على جمع الكسور 

ن المسائل العددية في كتاب التماري

101ص

صل توجه الى المعلم او الى صديق لتح

على المساعدة اذا ما واجهتك صعوبة



دروس المستويات

قالتطبيةالطريقالمفهوم 



مستويات الدخول

قالتطبيةالطريقالمفهوم 



نشاط-الدخولمستويات

 :المتدربيعزيز

خياراتضعالمجموعةافرادمعبالتعاون
مستويات )خاللمنمعينلبحثللمتعلم

.  )الدخول



نشاط-أساليب التقويم 

من خالل نموذج جدول : عزيزي المتدرب •
:اجب عن األسئلة التاليةkwlالتعلم

ماذا تعرف عن أساليب التقويم ؟•

ماذا تريد ان تعرف عن أساليب التقويم•
للتعليم المتمايز ؟

ماذا عرفت عن أساليب التقويم التعليم•
المتمايز ؟



أساليب التقويم

التقويم القبلي

(التشخيصي ) 

ينيالتقويم التكو

ميالتقويم الختا



زتطبيقات التعليم المتماي

ات طبق احدى استراتيجي: عزيزي المتدرب •
التعليم المتمايز على احدى الدروس في 

تخصصك ؟




