
 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

   : الحقيبة التدريبية لبرنامج

 التعليم المتمايز 

 

 
 
 

 إعداد:  

 أ/محمد بن سعود الخليفي مشرف تدريب تربوي 

 أ/إبراهيم بن عبدهللا العبدالعظيم  مشرف تدريب تربوي

 

 م 2020هـ  ــ  1442

 

 :  مراجعة وتحكيم

                ...........................................................                        
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 الفهرس 

 الصفحة  الموضوع  خطوةال

 

 

 مقدمات

  المقدمة 

  اهداف البرنامج

  وصف البرنامج

  منهاج الحقيبة 

  إرشادات المدرب 

  إرشادات المتدرب 

  : اليوم التدريبي األول 

 

 الجلسة

 األولى

 

  التقويم القبلي 

  أهمية التعليم المتمايز

  مفهوم التعليم المتمايز 

  األسس النفسية والتربوية للتعليم المتمايز 

 

 الجلسة الثانية 

  مجاالت التعليم المتمايز 

  اشكال التعليم المتمايز 

  خطوات التعليم المتمايز 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 الصفحة  الموضوع  خطوةال

  اليوم التدريبي الثاني :  

 

 الجلسة

 األولى

 

  استراتيجية عقود التعلم

  استراتيجية االجندات

  استراتيجية دروس المستويات

  استراتيجيات مستويات الدخول 

 

 الجلسة

  الثانية

  المنظمات البصرية او التصويرية 

  أساليب التقويم

  تطبيقات عملية

  المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

      عد:الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وب

للتحديات التي واجهت التعليم بشكل عام أثر فاعل في تحوالت كثيرة في العملية التعليمية في القرن  

ل صناع القرار في المملكة  الواحد والعشرين وفي ظل العولمة الحديثة وانفجار التقنية وتسارعها جع

العربية السعودية خاصة وفي العالم العربي عامة يعيدون النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه  

 .بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم مع متطلبات سوق العمل 

يبرز  وتماشيا مع ما أولته وزارة التعليم للعملية التعليمية في مبادرتها )حقائب تمكين( والذي بدوره 

دور الطالب في تبني التعلم ومشاركته الفاعلة فيه، جاءت هذه الحقيبة بغية إلقاء الضوء على التعليم  

المتمايز والذي يهدف إلى إبراز دوره في العملية التعليمية، ودور الجهد المبذول من قبل الطالب في  

ورفع مستوى جميع الطلبة،  عمليات التعلم، وتحمله للمسؤولية الكبرى تحت إشراف وتوجيه المعلم، 

 .وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت في التحصيل

إنه سياسة مدرسية تأخذ باعتبارها خصائص الفرد وخبراته السابقة، وهدفها زيادة إمكانات وقدرات  

 .الطالب

 .    مفيداا للمشاركين أسأل هللا أن يبارك في هذه الحقيبة لتكون دليالا 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 دليل البرنامج التدريبي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم المتمايز  أسم البرنامج 

 الهدف 

 العام 

 

  تنمية قدرات المتدربين لتطبيق التعليم المتمايز في البيئة التعليمية

 

 

 األهداف 

 التفصيلية 

 
 

 أن:  المتدرب يتوقع من   البرنامج  نهاية في

 

 .يستنتج المتدرب أهمية التعليم المتمايز  •

 . يصوغ المشارك مفهوم للتعليم المتمايز  •

 .يستنبط المشارك األسس النفسية والتربوية للتعليم المتمايز  •

 .يستنبط المشارك مجاالت واشكال التعليم المتمايز  •

 . يطبق خطوات التعليم المتمايز  •

 . يطبق استراتيجيات التعليم المتمايز •

 . يطبق أساليب التقويم للتعليم المتمايز

 

 يومان مدة البرنامج

 المعلمون  المستهدفون  

 

الوسائل  

 واألدوات 

    

صحف   -جهاز حاسب الي  -أقالم سبورة   -سبورة  -جهاز العرض  

  -أقالم رصاص  - A4 أوراق -ومواد تثبيت الصحف الحائطية  -حائطية 

 أقالم ملونة 

 
 األنشطة 

   واألساليب  

 
 تمثيل ادوار  -مناقشة  -المحاضرة   -حلقة نقاش 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 منهاج الحقيبة 

 

 

 

 

 العنوان
 

 الجلسة
 الموضوعات 

 :  الهدف التدريبي

 :  أن  بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن 

مدخل إلى  

التعليم  

  المتمايز

 

 األولى 

 

 د20  التعارف 

 د15  القبلي التقويم  

 د5  استعراض المحاور

التعليم المتمايز  أهمية   د25 يستنتج أهمية التعليم المتمايز  

 د25 يصوغ مفهوم للتعليم المتمايز  مفهوم التعليم المتمايز 

النفسية والتربوية األسس يتعرف على األسس النفسية والتربوية   

 للتعليم المتمايز 
 د30

 د120 المجموع 

مجاالت  

وأشكال  

وخطوات 

التعليم  

 المتمايز 

 د30 يتعرف على مجاالت التعليم المتمايز  مجاالت التعليم المتمايز  الثانية 

 د30 يتعرف على اشكال التعليم المتمايز اشكال التعليم المتمايز  

 د60 يطبق خطوات التعليم المتمايز  خطوات التعليم المتمايز 

 د120 المجموع 

 د240  المجموع الكلي 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 

 
 

الثاني: اليوم التدريبي   

 العنوان
 

 الجلسة
 الموضوعات 

 :-الهدف التدريبي

 : أن  بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن 

 

استراتيجيا 

ت التعليم  

 المتمايز 

 

 األولى 

 

 د30 يطبق استراتيجية عقود التعلم عقود التعلم

 د30 استراتيجية االجنداتيطبق  استراتيجية االجندات

استراتيجية دروس 

 المستويات
 د30 يطبق استراتيجية دروس المستويات

استراتيجية مستويات  

 الدخول
 د30 يطبق استراتيجية مستويات الدخول 

 د120 المجموع 

أساليب  

التقويم  

وتطبيقات  

 عملية 

 

 الثانية 

 

 د40  يطبق المنظمات البصرية المنظمات البصرية 

 د40 يطبق أساليب التقويم  أساليب التقويم 

 تطبيقات عملية 
يطبق احدى استراتيجيات التعليم 

  المتمايز في تخصصه
 د40

 د120 المجموع 

  د240 المجموع الكلي 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 :إرشادات المدرب

التي ستساعدك بإذن هللا عز وجل على تحقيق أهداف البرنامج  نأمل منك مراعاة اإلرشادات التاليةأخي المدرب .. 

 التدريبي : 

 اإلعداد اجليد واإلطالع على حقيبة املدرب. ·
 التأكد من توفر مجيع األدوات الالزمة وجاهزية كل شيء قبل بدء الدورة .. ·
 توزيع املتدربني إىل جمموعات.  ·
 حتدد كل جمموعة مقرراً هلا لكتابة اإلجابة املوحدة.  ·
 اختيار بعض املتدربني عشوائياً لعرض املادة العلمية.  ·
 توزيع اوراق وأقالم ملونه لكتابة اإلجابة املوحدة لعرضها على ابقي اجملموعات. ·
 يتم عرض اجملموعات بعد هناية كل نشاط.  ·
 التجول بني اجملموعات أثناء النشاط لإلشراف واملتابعة.  ·
 .احرص على اإلعداد و حافظ على تنفيذ اخلطة  ·
 ابدأ يف الوقت احملدد وتعرف على املتدربني . ·
 وضح أهداف الدورة .  ·
 ركز على احتياجات املتدربني .  ·
 كن مبدعاً من بداية الدورة إىل هنايتها .  ·
 اهتم ابلعالقات اإلنسانية و كن متواضعاً وال تدعي العلم و كن قدوة للمتدربني .  ·
 اهتم ابلتفاعل اللفظي وغري اللفظي .  ·
 شجع املتدربني على األسئلة و على تبادل اخلربات .   ·
 حول املعارف إىل مهارات و ابتعد عن التفاصيل وركز على النقاط اهلامة . ·
 يبية . نوع األساليب والوسائل التدر  ·
 ال تقرأ حرفياً من املذكرة .  ·
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 تقبل النقد وكن صبوراً وتصرف بذكاء يف املواقف احلرجة .  ·

 إرشادات المتدرب: 

  أخي المشارك  

 : التالية النقاط مراعاة منك أتمنى من الحقيبة التدريبية الفائدة لتحقيق  

 

   كن مشاركاً يف مجيع األنشطة ·
  والزمالء احرتم أفكار املدرب  ·
  . أنقد أفكار املدرب والزمالء أبدب إن كانت هناك حاجة ·
  احرص على استثمار الوقت ·
  تقبل الدور الذي يسند إليك يف اجملموعة ·
  حفز أفراد جمموعتك يف املشاركة يف النشاطات ·
  احرص على بناء عالقات طيبة مع املدرب والزمالء  أثناء الربانمج التدرييب ·
 . ته يف الربانمج وطبقه يف امليداناحرص على ما تعلم ·
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 اليوم التدريبي )األول( 

 دقيقة  (  120: )  الزمن         :   مدخل الى التعليم المتمايز عنوان الجلسة           (:1الجلسة )  

   :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن   الجلسة: هدف

 .التعليم المتمايزان يستنتج المشارك أهمية   -1

 . ان يصوغ المشارك مفهوم للتعليم المتمايز -2
 

 .ان يستنبط المشارك األسس النفسية والتربوية للتعليم المتمايز -3
 

 خطوات التنفيذ 

 الزمن  األدوات  وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م

 د20    التعارف 1

 د15    التقويم القبلي  2

استعراض محاور   3
 البرنامج

 د5   

4 

التعرف على أهمية  

 التعليم المتمايز

 
 

  -محاضرة 

 مناقشة

 
 

 جهاز العرض 

 
 

  -داتشو   -صورة 

 اوراق 

 

 

 د25

 حلقة نقاش  مفهوم التعليم المتمايز 5
 جهاز العرض 

 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية
 د25

األسس النفسية   6

 والتربوية
 حلقة نقاش 

 جهاز العرض 

 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية
 د30
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  أهمية التعليم المتمايز الموضوع 

 فردي 
 د 25 الزمن استنتاج أهمية التعليم المتمايز  الهدف:

 1/1/1رقم النشاط : مناقشة النشاط نوع 

 

 

 كيف تقرأ هذه الصورة ؟ •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 أهمية التعليم المتمايز الموضوع 

 د 25 الزمن المتمايز استنتاج أهمية التعليم  الهدف:

 نوع النشاط 
 مناقشة

المادة العلمية للنشاط 

 1/1/1رقم:
 فردي        

 

 أهمية التعليم المتمايز:  •

اوال / طبيعة المتعلمين القائمة على االختالف فاالختالف سنة هللا عز وجل في خلقه واالدلة   •

 . على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة

 : ثانيا / االبحاث والدراسات  •

 : ابحاث الدماغ -أ  •

يقول الدكتور جون راتي إن ما ينقله الدماغ إلى الجسم يعتمد إلى حد كبير على الرسائل التي   •

 : لها الجسم إلى الدماغ ) عالقة طردية ( هناك بين الجسم والدماغ وتتمثل في أمرين همايرس

االنفعال مفتاح التعلم واالداء : يقول روبرت سيلويستر ) ان االنفعال يقود لالنتباه واالنتباه  -1 •

 (  اتيقود الى التعلم والتذكر وحل المشاكل وكل المهار 

 . تزيد التعلم الحركة  -2 •

 

 : النظريات -ب  •

والتي تؤكد على ان كل   نظرية الذكاءات المتعددة : نظرية هوارد جاردنر في الذكاءات المتعدده •

فرد يمكنه ان يتعلم و ان يبتكر اذا ما تم تحديد نواحي القوه عنده و نواحي الضعف و ان كل  

 .انسان يمتلك ثمانية انواع من الذكاء يكون بعضها اكثر من البعض االخر

 

 : انماط التعلم •

 : تين همايرى كارل يونغ ان االختالف البشري في االنماط يقوم على وظيفتين اساسي •

 )االدراك ) كيف نستوعب المعلومات •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 (  الحكم ) كيف نعالج المعلومات المستوعبة  •

 

 : النظرية البنائية •

 . المعرفة تبنى وال تنقل •

 . ان التعلم يكون من خالل االكتشاف والجهد المبذول من قبل المتعلم وليس المعلم •

 

 : ثالثا / التغير واالختالف الكبير في الصفوف الدراسية •

التعليم المتمايز يوفر لكل متعلم او مجموعة متعلمين متطلبات التعلم التي تالئمهم فـ) المقاس   •

 ع(الواحد ال يصلح للجمي

 

 :( عدة نقاط في أهمية التعليم المتمايز1435يذكر المهداوي ) *

 .يراعي األنماط المختلفة للتعلم مثل: سمعي، بصري، منطقي، حسي، اجتماعي -1

 .التعليم المتمايز على مراعاة وإشباع وتنمية الميول واالتجاهات المختلفة يعمل  -2

 .يعزز مستوى الدافعية ويرفع من مستوى التحدي عند الطالب للتعلم-3

 .التعلم المتمايز يساعد الطالب على تنمية االبتكار ويكشف عما لدى المتعلمين من إبداعات -4

ات المختلفة للتعليم من خالل استخدام أكثر من استراتيجية أثناء  يقوم على التكامل بين االستراتيجي -5

 .استخدام هذا النوع من التعليم 

تبرز أهمية هذا النوع من التعليم من خالل تحقيقه لشروط التعلم الفعال وأنه يسمح للطالب أن   -6

 .يتفاعلوا بطريقة متمايزة تقود إلى منتجات متنوعة 

 .خالل خبراتهم المتنوعةفتح فرص لجميع الطالب من  -7

مساعدة المعلمين على التقييم بصورة جيدة كما يجب، وقياس مخرجات التعلم والتأكد من تحقيق  -8

 .األهداف المخطط لها
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  مفهوم التعليم المتمايز  الموضوع 

 

 جماعي

 د 25 الزمن يصيغ مفهوما للتعليم المتمايز  :الهدف

 1/1/2رقم النشاط : حلقة نقاش نوع النشاط 

 

عزيزي المتدرب: من خالل المفاهيم والتعاريف التي بين يديك صغ مفهوما للتعليم 

 المتمايز مع أعضاء مجموعتك.  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 مفهوم التعليم المتمايز  الموضوع 

 د 25 الزمن يصيغ مفهوما للتعليم المتمايز  :الهدف

 نوع النشاط 
 حلقة نقاش

العلمية للنشاط المادة 

 1/1/2رقم:
  جماعي 

 

 المفهوم 

هو تعليم يهدف الى رفع مستوى جميع الطالب وليس الطالب الذين   التعليم المتمايز هو : •

يواجهون مشكالت في التحصيل انه سياسة مدرسية تأخذ باعتبارها خصائص الفرد وخبراته  

السابقة وهدفها زيادة إمكانات وقدرات الطالب والنقطة األساسية في هذه السياسة هي توقعات  

ب نحو إمكاناتهم انها سياسة لتقديم بيئة تعليمية مناسبة المعلمين من الطالب , واتجاهات الطال 

 (  لجميع الطالب ) عبيدات , وأبو السميد 

 

التعليم المتمايز: هو التعرف على اختالفات وتنوع خلفيات المتعلمين المعلوماتية، ومدى   •

خاللها   استعدادهم للتعلم، وما المواد التي يفضلون تعلمها؟ وما طرق التدريس التي يتعلمون من

بشكل أفضل؟ والتعرف على ميولهم واهتماماتهم وأنماط تعلمهم وأنواع ذكائهم … ثم يعمل  

  -المعلم على االستجابة لهذه المتغيرات من خالل تقديم محتوى المنهج بطرق متنوعة. ) كوجك 

 ( 25ص  -2008

صائص  التعليم المتمايز: هو عملية مقاربة بين محتوى المنهج وطرق تقديمه وصفات وخ  •

 ( المتعلمين المختلفة في فصل دراسي واحد. ) كوجك

التعليم المتمايز: هو تعلم يتوقع فيه المعلم مسبقا اختالف الطالب ويخطط المعلم ألنشطة تعليمية   •

 ( تستجيب لذلك االختالف. ) المعمر

 ابه.  شالتعليم المتمايز: هو التدريس المكيف وفقا الحتياجات الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المت •

 (  35ص  - 1434 -) الطويرقي 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  مفهوم التعليم المتمايز  الموضوع 

 

 جماعي

 د 25 الزمن يصيغ مفهوما للتعليم المتمايز  :الهدف

 1/1/3رقم النشاط : حلقة نقاش نوع النشاط 

 

عزيزي المتدرب: من خالل المادة العلمية التي بين يديك استنبط األسس النفسية  

 والتربوية للتعليم المتمايز مع أعضاء مجموعتك.  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 األسس النفسية والتربوية في التعليم المتمايز  الموضوع 

 :الهدف
استنباط األسس النفسية والتربوية في التعليم 

 المتمايز 
 د 30 الزمن

 نوع النشاط 
 حلقة نقاش

المادة العلمية للنشاط 

 1/ 1/  3رقم: 
 جماعي      

 

 األسس النفسية والتربوية -

 :األسس النفسية*

 .كل تلميذ قابل للتعلم وقادر على التعلم -1

 (فروق فردية -التالميذ يتعلمون بطرق مختلفة )قدرات  -2

 .المعلومات التي يستقبلهاالمخ البشري يسعى للفهم والوصول إلى معنى  -3

 .يحدث التعلم بصورة أفضل في حاالت التحدي المناسب المعقول -4

 .يسعى اإلنسان دائما للنجاح والتميز -5

 .تقبل االختالفات بين الفرد واآلخرين -6

 .الذكاء متنوع ومتعدد األنواع ويوجد عند األفراد بدرجات متفاوتة -7

 

 

 :األسس التربوية  *

 .المعلم هو منسق وميسر لعملية التعلم وليس دكتاتوريا يعطي األوامر للتنفيذ -1

 .المتعلم هو أهم محاور العملية التعليمية، والتعلم هو الهدف األساس للتدريس  -2
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

التركيز على األفكار والمفاهيم الكبيرة أهم من كثرة التفاصيل التي ال تضيف قيمة علمية لعملية  -3

 .التعليم

التدريس هدف إلى مساعدة المتعلم على الفهم وتكوين المعنى. بمعنى تحويل المعلومات إلى معرفة،   -4

 .يستطيع المتعلم أن يستخدمها ويوظفها في مواقف متعددة

ال يهدف التعليم المتمايز إلى ملء مخ الطالب بمعلومات مفتتة غير مترابطة وال ترتبط بحياة   -5

 .علومات في االمتحان كدليل ومؤشر على التعلمالطالب، ثم استدعاء هذه الم

التقييم الشامل والمستمر هو وسيلة اكتشاف احتياجات الطالب، وتعرف قدرات وميول كل منهم  -6

 .وأنماط تعلمهم وتحديد االختالفات بينهم لتوجيه التدريس لموائمة هذه االختالفات

ولكنهم يعيشون في تكامل مع بعضه البعض   الفصل التدريسي يمثل مجتمعا بين أفراده اختالفات، -7

تبعا للعمل المطلوب ومدى تقارب أو تباعد قدراتهم وميولهم ولهذا يعتمد تنويع التدريب على مرونة 

مجموعات العمل، واتاحة الفرصة للعمل في مجموعات مختلفة أحيانا أو في ثنائيات أو افراد احيانا 

 .أخرى

المشاركة الفعالة واإليجابية للمتعلم فعلى الطالب تعرف قدراتهم  من أهم أسس التعليم المتمايز  -8

وأنماط تعلمهم والمشاركة في وضع األهداف في ضوء هذه الخصائص واالجتهاد في تحقيق تلك  

 .األهداف ثم تقييم انجازاتهم ومدى تحقيقهم لألهداف المنشودة 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 ( اليوم التدريبي )األول

د  (  120(: عنوان الجلسة: مجاالت وأشكال وخطوات التعليم المتمايز     الزمن: )   2الجلسة )

 دقيقة

 : بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أنهدف الجلسة: 

 يتعرف على مجاالت التعليم المتمايز   -3

 يتعرف على اشكال التعليم المتمايز   -4

 يطبق خطوات التعليم المتمايز  -5

 خطوات التنفيذ 

 الزمن  األدوات  وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م

استنباط مجاالت  1

 التعليم المتمايز
 جهاز العرض  حلقة نقاش 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية
 د30

استنباط اشكال التعليم   2

 المتمايز 
 خرائط ذهنية 

 جهاز العرض 

 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية

 

 د30

تطبيق خطوات التعليم   3
 المتمايز 

استبانة 
الذكاءات  
  -المتعددة 
  -محاضرة 

 kwl نموذج
  -جدول التعلم 

استبانة أنماط 
 التعلم 

 جهاز العرض 

 

نماذج   - A4 أوراق 

صحف   -قوقل 

 حائطية 

 د60
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  مجاالت التعليم المتمايز  الموضوع 

 جماعي
 د 30 الزمن استنباط مجاالت التعليم المتمايز  : الهدف

 1/   2/  1رقم النشاط :  حلقة نقاش نوع النشاط 

 

 عزيزي المتدرب : من خالل مشاهدتك مقطع الفيديو

  (حدد مجاالت التعليم المتمايز) •

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wy8gn86eMo
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 مجاالت التعليم المتمايز  الموضوع 

 د 30 الزمن استنباط مجاالت التعليم المتمايز  :الهدف

 نوع النشاط 
 حلقة نقاش

المادة العلمية للنشاط 

 1/   2/  1رقم: 
 جماعي

 

 مجاالت التعليم المتمايز -

 :يمكن أن يتم التمايز في أي خطوة من خطوات التعليم

في مجال األهداف: يمكن أن يضع المعلم أهدافا متمايزة للطلبة بحيث يكتفي بأهداف معرفية لدى   -1

 .هذا مراعاة للفروق الفردية حسب مستوياتهم العقليةبعض الطلبة وبأهداف تحليلية لدى آخرين وفي 

في مجال األساليب: يمكن أن يكلف المعلم بعض الطلبة بمهام في التعليم الذاتي، كأن يقوموا   -2

بدراسات ذاتية وعمل مشروعات وحل مشكالت، في حين يكلف طلبة آخرين بأعمال يدوية وآخرين 

 .ا متمايزا حسب اهتمامات الطلبةبمناقشات… وهكذا وهذا النوع يسمى تعليم

في مجال المخرجات: كأن يكتفي بمخرجات محدودة يحققها بعض الطلبة، في حين يطلب من   -3

آخرين مخرجات أخرى أكثر عمقا. وينوع المعلم في أساليب تقديم هذه األهداف. وفي هذا النوع يقبل 

 .المعلم ما بين الطلبة من تفاوت عقلي

 

ثة السابقة من التعليم المتمايز يمكن تحقيقها، ولكن اإلكتفاء بالتمايز في  إن المستويات الثال •

األهداف ال يحقق الغرض، ألن األهداف من التعليم المتمايز تقديم تعليم لكل الطلبة. ويمكن 

تحقيق هذا التعليم إذا تم استغالل تمثيالت الطلبة وإمكاناتهم واستغالل مجاالت قوتهم لتدعيم  

 .مجاالت ضعفهم

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 أشكال التعليم المتمايز الموضوع 

 د 30 الزمن استنباط اشكال التعليم المتمايز :الهدف

 نوع النشاط 
 

المادة العلمية للنشاط 

 1/  2/  2رقم: 
 فردي، جماعي 

 

 اشكال التعليم المتمايز -

هناك ثالثة اشكال تدور حولها غالبا استراتيجيات التعليم المتمايز وهي: )التعلم التعاوني، الذكاءات، 

 (أنماط التعلم

 

 إرشادات( التعلم التعاوني: ) -ا 

ال تحاول إنجاز التدريس كله مستخدما وضعية التعلم التعاوني ويجب أن يشمل التدريس   •

 وضعيات فردية 

المتعلمين على تطوير مهاراتهم االجتماعية وتشمل هذه المهارات التواصل  ابدأ بمساعدة   •

 .باألفكار، والفاعلية وأخذ األدوار بشكل مناسب أثناء المناقشات 

 .( متعلمين 4 -  2ابدأ باستخدام مجموعات صغيرة مكونة من )   •

 علم التعاونيوضح باختصار التوقعات التعليمية والسلوكية للمتعلمين قبل بداية نشاطات الت •

 نمذج للمتعلمين نشاط تعلم تعاوني مختصر بينما يقوم باقي الصف بالمالحظة  •

 قدم دعما خاصا للمتعلمين حسب الحاجه لمساعدتهم  •

 كن جاهزا بنشاط تعلم تعاوني بديل يركز على المحتوى نفسه في صيغة فردية  •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 )تالذكاءات المتعددة:  )إرشادا -ب 

 ال تستهدف كل الذكاءات في كل درس  •

أكد على الذكاءات اللغوية اللفظيه والمهارات الرياضية المنطقية قم التدرج في إدخال ذكاءات    •

 أخرى في ممارساتك التدريسية 

 . ذكر المتعلم بمحاولة التركيز على وجه الذكاء الذي يتميز به •

قوتهم الحالية , النه من الممكن أن  اجعل لجميع المتعلمين فرص عمل من خالل ذكاء ال يمثل  •

 يكون الضعف لديهم عدم التعرض لذكاء معين

اختر محتوى مألوفا عند تشجيع متعلم على العمل من خالل ذكاء ال يفضله ألنه سيكون صعبا   •

  عليه تعلم محتوى جديد أو مهارة جديدة من خالل نوع ذكاء غير مفضله لديه 

 ءات المتعلمين المختلفةاستخدم أدوات متعددة للكشف عن ذكا •

 ابدأ بالذكاءات األقوى للمتعلمين في التدريس   •

ابدأ عملية التقويم باستهداف المتعلمين الذين يعانون أكثر من غيرهم ثم انتقل بعد ذلك لطرق    •

 اخرى حسبما يسمح الوقت 

استخدام مصفوفة الذكاءات المتعددة لتحليل تدريسك اخر االسبوع وبين كيف استثمرت   •

 ( 117كاءات في اساليبك التدريسية ) جدول ص الذ

 

 

 ( أساليب التعلم ) أنماط التعلم (: ) إرشادات  -ج 

 استخدم مواد مرئية مثل  الصور، مخططات، رسوم بيانية، خرائط، مقاطع فيديو •

 كان يسمح كل المتعلمين رؤيتك ويتابعون حركاتك وتعابير وجهك •

 الدرس واستخدم األلوان المختلفة لكتابة النص اكتب رؤوس أقالم ومالحظات عن   •

 قم بإشراك المتعلمين في مناظرة او مقابله او القاء المحاضرات والقيام بالمشاريع •

 اخترع سجعا يساعد على الحفظ وصمم نغمات واناشيد من أجل مساعدة المتعلمين على الحفظ   •

مفردات في قصة مرسومة واجعل  قم بالرسم أثناء قراءة النص استخدم الرسوم المعبرة عن ال  •

 المتعلمين يقومون بذلك 

 استخدم برامج الحاسوب والعاب الفيديو   •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 (اعطي الفرصة للمتعلمين للدراسة في مكان مستقل )زاويه خاصه  •

 اقرأ النصوص قراءة جهرية واطلب من المتعلمين قراءتها وقراءة كتب ومجالت مصورة   •

  واستعمل حركات مناسبة ومختلفة أثناء التدريساستخدم أنشطة تتطلب الحركة   •

 

  أشكال التعليم المتمايز الموضوع 

 جماعي
 د 30 الزمن التعرف على أشكال التعليم المتمايز  : الهدف

 1/   2/  2رقم النشاط :  خريطة ذهنية  نوع النشاط 

 

 

عزيزي المتدرب: ارسم خريطة ذهنية ألشكال التعليم المتمايز بالتعاون مع أعضاء  

 مجموعتك 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  خطوات التعليم المتمايز  الموضوع 

     

 فردي 

 

 د 60 الزمن تطبيق خطوات التعليم المتمايز  : الهدف

 1/  2/  3 رقم النشاط : استبانة الذكاءات المتعددة  نوع النشاط 

 

 عزيزي المتدرب : قم بتعبئة استبانة الذكاءات المتعددة ومستخدما مفتاح االستبانة لتحديد الذكاءات المميزة لديك 

 

 استبانة الذكاءات المتعددة 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 

 

 

 

 

 خطوات التعليم المتمايز  الموضوع 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 د 30 الزمن تطبيق خطوات التعليم المتمايز  :الهدف

 االسلوب
 محاضرة 

المادة العلمية للنشاط 

 1/  2/  3رقم: 
 فردي 

 

 خطوات التعليم المتمايز -

التقويم القبلي: نقطة البدء في التعليم المتمايز، هي: تقويم قدرات كل متعلم لتكون اساسا لتعليمه،  •

 -ويتم إجراء عملية تقويم تستهدف:

 تحديد المعارف السابقة لإلجابة عن سؤال ماذا يعرف كل متعلم؟   -1

 ,  ... ( kwl) مناقشة , جداول المعرفة  

لإلجابة عن سؤال ماذا يمتلك كل متعلم؟ وماذا  تحديد القدرات والمواهب والحاجات   -2

 ( يحتاج؟ ) الذكاءات المتعددة 

 

 ) تحديد الميول والخصائص الشخصية  واالتجاهات ) أنماط التعلم  -3

 

تصنيف المتعلمين في مجموعات في ضوء نتائج التقويم القبلي وفق ما بين أعضاء كل    •

 مجموعة من قواسم مشتركة

 للتعليم المتمايز وتوفير المصادر والمواد المالئمة لذلك بناء بيئة مناسبة   •

 :تحديد أهداف التعلم وتكون واحدة لجميع المتعلمين وتشمل  •

 تحديد أهداف الدرس   -1

 تحديد المخرجات المتوقعة   -2

 تحديد معايير تقويم مدى تحقق األهداف   -3

 الالزمة للتعلم اختيار مصادر التعلم المالئمة لكل مجموعة واألدوات والوسائل  •



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

اختيار استراتيجيات التدريس المالئمة لكل متعلم او مجموعات المتعلمين وعمل التعديالت    •

 الالزمة لجعل االستراتيجيات التي تالئم هذا التنوع

 التأكد من تحقيق أهداف الدرس   •

 تحديد المهام التي يقوم بها المتعلم لتحقيق أهداف التعلم   •

 التي تكلف بها كل المجموعة  تحديد األنشطة اإلثرائية  •

 وضع خطة لتنفيذ الدرس في ضوء معطيات الخطوات السابقة   •

 تنفيذ الخطة التي تم وضعها  •

  إجراء عملية التقويم التكويني والختامي من خالل قياس مخرجات التعليم  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 (الثانياليوم التدريبي ) 

 دقيقة  (120) الزمن :             استراتيجيات التعليم المتمايز عنوان الجلسة : ( :         1الجلسة ) 

   :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة  : هدف

 يطبق استراتيجية عقود التعلم   -1

 يطبق استراتيجية االجندات   -2

 يطبق استراتيجية دروس المستويات  -3

 الدخول يطبق استراتيجية مستويات   -4

 خطوات التنفيذ 

 الزمن  األدوات  وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م

تطبيق استراتيجية   1

 عقود التعلم 
 حلقة نقاش 

  -نموذج عقد 

 داتاشو  -سبورة 

  -صحف حائطية 

 اقالم  - A4 أوراق 
 د30

تطبيق استراتيجية   2

 االجندات 
 حلقة نقاش 

  -نموذج اجندة 

جهاز   -سبورة 

 عرض 

  -حائطية صحف 

 اقالم  - A4 أوراق 
 د30

تطبيق استراتيجية   3
 دروس المستويات

  -محاضرة 
 مناقشة

نموذج درس من  
دروس  
  -المستويات 

 جهاز عرض 

  -صحف حائطية 

 اقالم  - A4 أوراق 
 د30

تطبيق استراتيجية   4

 مستويات الدخول 
 حلقة نقاش 

نموذج مستويات  

جهاز   -الدخول 

 عرض 

  -صحف حائطية 

 اقالم  - A4 أوراق 
 د30

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

  استراتيجية عقود التعلم الموضوع 

 جماعي
 د 30 الزمن تطبيق استراتيجية عقود التعلم الهدف :

 2/ 1/ 1رقم النشاط : حلقة نقاش نوع النشاط 

 

الحد المواضيع في  عزيزي المتدرب: بالتعاون مع أعضاء مجموعتك قم بصياغة عقد تعلم

  تخصصك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 استراتيجيات عقود التعلم  الموضوع 

 د 30 الزمن تطبيق استراتيجية عقود التعلم الهدف:

 نوع النشاط 
 حلقة نقاش

المادة العلمية للنشاط 

 2/  1/  1 رقم:
        جماعي 

 

 استراتيجيات التعليم المتمايز -

 :استراتيجية عقود التعلم  

مفهومها اتفاق يتم التفاوض عليه بين المعلم والمتعلم ويمنح المتعلمين بعض الحرية في اكتساب    •

مهاراتهم ومعارفهم ويعتبرها المعلم مهمة في وقت ما، واالختيار بشأن بعض ما يجب تعلمه  

  .وشروط العمل وكيفية تطبيق المعلومات أو التعبير عنها

 :الطريقة  •

المهمة ويتأكد من اكتساب المتعلمين لها ويصف. المهارات المطلوب  يحدد المعلم نقاط التعلم  •

 .ممارستها واتقانها

 .يضع المعلم معايير إلكمال المهمة بنجاح ولجودة العمل  •

 يفترض أن باستطاعة المتعلمين ان يتحمل بعض المسؤولية إزاء التعلم بان  •

 .رات في سياق  مناسبيضمن أن المتعلمين سيطبقون أو يستخدمون تلك المها        

يحدد شروط العمل التي يجب أن يلتزم بها المتعلم أثناء وقت العقد ) سلوك المتعلم، حدود   •

 ( الوقت، اشتمال العقد على النشاط المنزلي والعمل الصفي

يحدد المعلم عواقب ايجابيه ) استمرار الحرية، درجات ( عند التزام المتعلمين بشروط العمل   •

واقب سلبية ) يعد المتعلم المهمات، ويحدد معايير العمل(  اذا لم يلتزم المتعلمون كما أنه يحدد ع

 بشروط العمل 

  يتضمن تواقيع تشير الى االتفاق على أحكام  او مواد العقد من قبل كل من المعلم والمتعلمين  •

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  استراتيجية األجندات الموضوع 

 فردي 
 د 30 الزمن تطبيق استراتيجية االجندات : الهدف

 2/1/2رقم النشاط :  حلقة نقاش نوع النشاط 

 

  عزيزي المتدرب : استكمل جدول األعمال )أجندة التعلم( التالي:

 )يوضع جدول وفق متطلبات الدرس أو الوحدة(

 توقيع المعلم والمتعلم  تعليمات خاصة  المهمة

اقرأ سيرة الحد العلماء من  

 اختيارك الشخصي 

  قرائي لتقدمك احتفظ بسجل 

تدرب على جمع الكسور باكمال 

المسائل العددية في كتاب  

 101التمارين ص

توجه الى المعلم او الى صديق  

لتحصل على المساعدة اذا ما  

 واجهتك صعوبة

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 استراتيجية األجندات الموضوع 

 د 30 الزمن  تطبيق استراتيجية االجندات :الهدف

 النشاط نوع 
 حلقة نقاش

المادة العلمية للنشاط 

 2/  1/  2رقم: 
 فردي        

 

 ( :  استراتيجيه االجندات )  جدول االعمال  •

مفهومها هي قائمه شخصيه للمهمات التي يتعين على متعلم معين اي يستكملها في وقت محدد      •

تتشابه وتختلف اجندات المتعلمين على مستوى الصف كله من حيث العناصر او البنود   .

 . فيها المدرجة

 : ارشادات لتطبيق االجندات  •

اسابيع ,  ثم يضع اجنده   ثالثةيعد المعلم اجنده يستغرق استكمالها من المتعلم اسبوعين او   •

 .السابقة األجندة جديده عندما يتم استكمال 

 . األجندةمون الترتيب الذي سيكملون به مهمات يحدد المتعل  •

 . األجندةيخصص وقتا محددا اثناء اليوم توقت للعمل على   •

تثبيتيه عندما يكمل المتعلمون اعمال  كأنشطةتستخدم االجندات مره واحده في االسبوع او  •

 . مسنده اخرى 

 . قدا فهمهم وتقدمهميتجول المعلم بين المتعلمين اثناء عملهم علي اجنداتهم مدربا و متف •

لتشكيل مجموعات صغيره من المتعلمين الذين   األجندةيستطيع المعلم أي يستفيد من وقت   •

 .يحتاجون إلى عمل موجه أو تعليم المباشر بمفهوم أو مهارة معينه

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 استراتيجية دروس المستويات الموضوع 

 د 30 الزمن التعرف على استراتيجية دروس المستويات  :الهدف

 نوع النشاط 
 محاضرة ومناقشة 

المادة العلمية للنشاط 

 2/  1/  4رقم: 
 جماعي          فردي 

 

 :دروس المستويات  

ومها استراتيجيه تقوم بعرض مفهوم أو تعميم ونحوه بمستويات أو من خالل انماط متعددة  مفه •

  .حيث تتبع مسارات متعددة المتعلمين للوصول لفهم هذه المكونات

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  استراتيجية مستويات الدخول  الموضوع 

 جماعي
 د 30 الزمن تطبيق استراتيجية مستويات الدخول  : الهدف

 2/  1/  5رقم النشاط :  حلقة نقاش نوع النشاط 

 

بالتعاون مع افراد المجموعة ضع خيارات للمتعلم لبحث معين من  عزيزي المتدرب :

 خالل ) مستويات الدخول ( .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 استراتيجية مستويات الدخول  الموضوع 

 د 30 الزمن تطبيق استراتيجية مستويات الدخول  :الهدف

       جماعي  2/  1/  5المادة العلمية للنشاط رقم:  حلقة نقاش نوع النشاط 

 

 : استراتيجيه مستويات الدخول  •

والتعامل   مفهومها وصف جاردنر مستويات الدخول استراتيجيه بمعالجه انماط الذكاء المختلفه   •

معها وهو يقترح اي يبحث المتعلم موضوع معين من خالل خمس طرق او مستويات دخول  

وقد يقدم المعلم الموضوع للمتعلمين بتلك المستويات وجميعها يحقق تعلم المفهوم او المهاره  

 : ومعايير التعلم كالتالي

 المفهوم قيد النقاش  مستوى الدخول السردي/ القصصي :  تقديم قصه او سرد عن الموضوع او •

مستوى الدخول المنطقي/ الكمي : استخدام االعداد او الطرق العلمية / االستداللية لمعالجه    •

 الموضوع او السؤال 

مستوى الدخول االساسي :  فحص االفكار االساسية والمفردات التي تشكل جوهر الموضوع    •

 او المفهوم 

  ت الحسيه للموضوع او المفهوممستوى الدخول الجمالي :  التركيز على السما  •

مستوى الدخول التجريبي :  طريقه عمليه يتعامل المتعلم من خاللها مباشره مع المواد التي    •

 تمثل الموضوع او المفهوم وترتبط هذه المواد ايضا بخبره الشخصية 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 (اليوم التدريبي )الثاني

 ( دقيقة  120تقويم وتطبيقات التعليم المتمايز      الزمن : )  ( :       عنوان الجلسة :  أساليب 2الجلسة ) 

  : بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن  هدف الجلسة  :  

  ان يطبق المنظمات البصرية او التصويرية -5

 ان يطبق أساليب تقويم التعليم المتمايز  -6

 روس ان يطبق احدى استراتيجيات التعليم المتمايز على احدى الد  -7

 

 خطوات التنفيذ 

 الزمن  األدوات  وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م

المنظمات البصرية او   1

 التصويرية 
 حلقة نقاش 

  -مادة علمية 

 جهاز عرض 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية
 د40

أساليب التقويم للتعليم   2

 المتمايز 
 حلقة نقاش 

  -جدول التعلم 

 جهاز عرض 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية
 د40

 حلقة نقاش  تطبيقات عملية 3
  -جدول التعلم 

 جهاز عرض 

  -أقالم  - A4 أوراق 

 صحف حائطية
 د40

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 المنظمات البصرية او التصويرية  الموضوع 

 د 40 الزمن التطبيق على المنظمات البصرية أو التصويرية  :الهدف

       جماعي  2/  2/  1للنشاط رقم: المادة العلمية  حلقة نقاش   نوع النشاط 

 

 : المنظمات البصريه او التصويريه •

و منتز ( المنظمات   مفهومها هي استراتيجية مرنة وعديدة االبعاد وقد عرف ) جنتر وايستس •

البصرية بانها عرض بصري ومكاني ينظم المعلومات بالرسم بحيث تبرز المفاهيم المفتاحية 

 . والعالقات بين المفاهيم

 :ارشادات لتطبيق المنظمات البصرية •

حدد المحتوى الذي سيتم تعليمه باستخدام المنظم البصري ليتم التركيز على العناصر البارزة   •

 .طريقة الترابط بينها بالرسم ومن ثم تبيين 

 .اختر المنظم البصري االنسب للمحتوى  •

امأل المنظم البصري بالمعلومات قبل ان تستخدمه في التدريس لضمان صحة ووضوح   •

 .المعلومات التي خططت لعرضها

ارسم خارطة صماء ) اليوجد عليها كتابة ( لتستخدمها قبل التدريس في اثنائه او بعده فهذا   •

 .نمذجة المنظم البصري  يساعدك في

 .حدد للمتعلمين المحتوى االفضل لوضعه على منظم بصري معين •

 .علم المتعلمين كيف يكتبون الخطوات العملية في المربعات الفارغة على الشكل  •

اشرح لهم ان االسهم بين المربعات تبين ترتيب حدوث الخطوات وتتابع االحداث في   •

 .الموضوعات 

لبسيطة لمتعلمين المرحلة االبتدائية وقد يكون من االفضل للمتعلمين ا  venn استخدام رسومات  •

الصغار استخدام عدد محدود من المنظمات وعندما ينضج المتعلمون يمكن ان تضيف منظمات  

 تصويرية اخرى ومعقدة اكثر 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

  المنظمات البصرية أو التصويرية  الموضوع 

 

 جماعي

البصرية أو التطبيق على المنظمات  : الهدف

 التصويرية

 د 40 الزمن

 2/  2/  1 رقم النشاط : حلقة نقاش   نوع النشاط 

 

 عزيزي المتدرب : رتب خطوات التعليم المتمايز في منظم بصري أو تصويري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

  أساليب التقويم للتعليم المتمايز  الموضوع 

 فردي 

 جماعي

 د 40 الزمن التقويم للتعلم المتمايز تطبيق أساليب  : الهدف

 2/   2/   2رقم النشاط :  اقترن  –فكر  نوع النشاط 

 

 : اجب عن األسئلة التالية  kwl عزيزي المتدرب : من خالل نموذج جدول التعلم

 ماذا تعرف عن أساليب التقويم ؟  •

 ماذا تريد ان تعرف عن أساليب التقويم للتعليم المتمايز ؟ •

 ماذا عرفت عن أساليب التقويم التعليم المتمايز ؟ •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث التدريب  إدارة                                                           هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 أساليب التقويم التعليم المتمايز  الموضوع 

 د 40 الزمن تطبيق أساليب التقويم للتعليم المتمايز  :الهدف

 نوع النشاط 
 اقترن  -فكر 

للنشاط المادة العلمية 

 2/  2/  2رقم: 
 جماعي              فردي 

 

 اساليب التقويم  

اساليب التقويم إما أن تكون تقويم قبل التدريس التقويم التشخيصي أو التقويم أثناء التدريس التقويم  

  التكويني أو التقويم بعد التدريس التقويم الختامي

 :   )التقويم قبل التدريس ) التقويم التشخيصي

 :وقد اوصى جرونالند اي يأخذ المعلمون بعين االعتبار األسئلة التالية عند البدء بالتدريس

 .الى اي مدى يمتلك المتعلمون المهارات والقدرات الالزمة لبدء التدريس   •

  الى اي مدى حقق المتعلمون حاليا نواتج التعلم المقصودة من التدريس السابق له؟   •

 

 :المعلمون من اتفاق المتعلمين في المعرفة القبلية لمادة معينة مستخدمين ما يليغالبا ما يتأكد   •

 :اختبارات االستعداد: حيث تساعد هذه التقويمات المعلمين في •

تحديد ما اذا كان لدي المتعلمون المهارات االولية الالزمة لالستفادة من محتوى التدريس وإذا    •

على المعلمين تزويد المتعلمين بالخبرات التي تجعلهم  لم يكن لدى المتعلمون هذه المهارات 

  جاهزين بشكل مناسب   لتعلم المحتوى

  تحديد ما إذا كان على المعلم او تطوير نشاطات تزود المتعلمين بتحديات اضافية   •

 :أدله التوقعات: اداه اخرى يمكنك استخدامها مع المتعلمين وهذه االدلة  •

  مسبقة عما سيتعلمونهتعطي المتعلمون نظره   •

  تعطيهم الفرصة للقيام بتوقعات حول النص    •

تشغل هذه االستراتيجية اهتمامات المتعلمين من خالل تقديم سياق المبكر للنص والسماح لهم    •

 ليصبح مشاركين نشيطين في عمليه التعلم 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

يات التقويم  وهي تقنيه استخدمت مؤخرا لإلسهام في عمل :kwl ومن التقنيات المستخدمة تقنية •

قام بابتكارها العالم أوغل وتقوم التقنية على مبدأ تحفيز المعلم للمتعلمين لذكر ما يعرفونه بالفعل  

 :وسؤالهم عنما يريدون تعلمه وما الذي تعلموه وهي اختصار للتالي

 ما الذي اعرفه؟   •

 ما الذي اريد معرفته؟   •

 ما الذي عرفته؟   •

 

 :التقويم التكويني

 مشوار المتعلم التعليمي وهدفه األساسي متابعه تعلم المتعلم ويكون مخططا وموثقا يتم أثناء  •

ال يقدم تصنيفات رسميه ولكنه غنى بالتغذية الراجعة من خالل ما يوفره للمعلم من معلومات   •

 عن فعالية الدرس والنشاطات المعطاة 

 وقعات والمعاييريوفر للمتعلمين تغذيه الراجعة عن مقدار تلبيه تعلمهم وعملهم للت  •

 التأكد مما يعرفه المتعلمون وما هم بحاجه لمعرفته حتى االن  •

 تسمح لكل من المعلمين والمتعلمين بفهم موقعهم في العملية التعليمية •

 تساعد المعلم والمتعلم على حد سواء في االجابة عن سؤال ماذا على أن افعل بعد ذلك؟  •

س قبل أن تصبح هذه القضايا عقبات في عمليه تعلم  قد يكشف عن قضايا عدم الفهم أو االلتبا  •

 المتعلمين اذا اجريت هذه التقويمات في توقيت جيد 

يوفر معلومات يمكن للمعلم استخدامها لتعديل التعليمات والتوجيهات لتتالءم بشكل أفضل مع    •

 متطلبات التعليم التي ظهرت 

 :ويشمل التقويم التكويني ما يلي •

التقويم واالسئلة المقالية واالختبارات االجابات القصيرة ومن الفراغ   االشكال التقليدية من   •

  واختبارات االكمال والصواب والخطأ واختبارات االختيار من متعدد

 االختبارات البيتية واحاجي الكلمات المتقاطعة او مسابقة الكلمات  •

 ار اكمال شفوي االختبارات الشفوية مثل فكر بصوت مرتفع واقرأ بصوت مرتفع أو اختب    •

االختبارات الكتابية مثل المالحظات وقوائم الفحص والسجالت وكراسات الرسم واجابات   •

 االسئلة النمطية وفقرات االكمال المعدلة 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 

 :التقويم الختامي

التقويم  تقليديا يستخدم المعلمون التقويم بعد التدريس ليحدد ومخرجات التعلم للمتعلمين وبالتالي فان دور 

الختامي او الجمع يتم في نهاية الخبرة التعليمية ويهدف الى قياس مقدار التعلم الذي ينتج من محتوى  

 .واستراتيجيات الدرس أو الوحدة

ويأخذ اشكال عده ولكن معظمها يعرف بسهوله في نهاية اختبارات أو مشاريع نهاية الوحدة   •

 :تستخدم في ذلك منهاوالعديد من اساليب التقويم يمكن ان 

  التقويم الذاتي للمتعلم وهي احدى الطرق لتقويم التعلم بعد التدريس  •

  .جميع طرق التقويم التكويني يمكن استخدامها في التقويم الختامي •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

  تطبيقات التعليم المتمايز  الموضوع 

 

 جماعي

 د 40 الزمن محاكاة لدرس باستخدام التعليم المتمايز  : الهدف

 2/  2/  3رقم النشاط :  حلقة نقاش نوع النشاط 

 

 عزيزي المتدرب : طبق احدى استراتيجيات التعليم المتمايز ؟
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 ( 1ملحق رقم )

  االختبار القبلي

   الخبرة سنوات   املدرسة   االسم 

 في  الصحيحة اإلجابة باختيار التدريبية البرامج وتحسين تطوير في لإلسهام القبلي التقويم  استمارة  في املشاركة آمل الكريم  املتدرب أخي* 

 . بالتوفيق لكم  تمنياتي: التالية األسئلة

 تكمن أمهية التعليم املتمايز يف مراعاة:  1

 مجيع ما ذكر د استعدادات وقدرات املتعلمني ج ميول املتعلمني  ب أمناط املتعلمني  أ

 ما األمر الذي ال يدرج من ضمن األسس الرتبوية التالية للتعليم املتمايز: 2

 أ
المشاركة الفعالة 

 واإليجابية للمتعلم 
 العمل اجلماعي  د املتعلم حمور العلمية التعليمية  ج التقييم الشامل والمستمر  ب

 التعليم املتمايز: من أنواع جماالت   3

 مجيع ما ذكر د جمال املخرجات  ج جمال األساليب  ب جمال األهداف  أ

 هناك أشكال عدة تدور غالبا حوهلا اسرتاتيجيات التعليم املتمايز:  4

 ال يوجد شكل  د مخسة أشكال  ج أربعة أشكال  ب ثالثة أشكال  أ

 املتمايز: للتعلم أنواع عدة ما النوع املناسب للتعليم   5

 التعليم اللكرتون  د التعلم التعاون  ج التعلم الفردي  ب التعلم التنافسي  أ

 بيئة التعليم املتمايز: 6

 مجيع ما ذكر د نشطة ج جاذبة ب تفاعلية  أ

 من أساليب التقومي:  7

 مجيع ما ذكر د التكويين ج البعدي  ب القبلي   أ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 النظرية البنائية هي:  8

 ليس ما ذكر د كيف نعاجل املعلومات ج كيف نستوعب املعلومات  ب تبىن وال تنقلمعرفة  أ

 التعليم املتمايز يوفر لكل متعلم أو جمموعة متعلمني متطلبات التعلم اليت تالئمهم ) املقاس الواحد ال يصلح للجميع(:  9

 ال أعلم  د إىل حد ما  ج غري موافق  ب موافق أ

 النفسية: حيدث التعلم بصورة أفضل يف حاالت التحدي املناسب املعقول الذي حيتاج بذل جهد أكرب: من األسس  10

 ال أعلم  د خطأ  ج رمبا ب صحيح أ

 

 

 

 االختبار بعدي 

   الخبرة سنوات   املدرسة   االسم 

 في  الصحيحة اإلجابة باختيار التدريبية البرامج وتحسين تطوير في لإلسهام البعدي  التقويم  استمارة  في املشاركة آمل الكريم  املتدرب أخي* 

 . بالتوفيق لكم  تمنياتي: التالية األسئلة

 تكمن أمهية التعليم املتمايز يف مراعاة:  1

 مجيع ما ذكر د استعدادات وقدرات املتعلمني ج ميول املتعلمني  ب أمناط املتعلمني  أ

 ما األمر الذي ال يدرج من ضمن األسس الرتبوية التالية للتعليم املتمايز: 2

 أ
المشاركة الفعالة 

 واإليجابية للمتعلم 
 العمل اجلماعي  د املتعلم حمور العلمية التعليمية  ج التقييم الشامل والمستمر  ب

 التعليم املتمايز: من أنواع جماالت   3

 مجيع ما ذكر د جمال املخرجات  ج جمال األساليب  ب جمال األهداف  أ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 هناك أشكال عدة تدور غالبا حوهلا اسرتاتيجيات التعليم املتمايز:  4

 ال يوجد شكل  د مخسة أشكال  ج أربعة أشكال  ب ثالثة أشكال  أ

 املتمايز: للتعلم أنواع عدة ما النوع املناسب للتعليم   5

 التعليم اللكرتون  د التعلم التعاون  ج التعلم الفردي  ب التعلم التنافسي  أ

 بيئة التعليم املتمايز: 6

 مجيع ما ذكر د نشطة ج جاذبة ب تفاعلية  أ

 من أساليب التقومي:  7

 مجيع ما ذكر د التكويين ج البعدي  ب القبلي   أ

 النظرية البنائية هي:  8

 ليس ما ذكر د كيف نعاجل املعلومات ج كيف نستوعب املعلومات  ب تبىن وال تنقلمعرفة  أ

 التعليم املتمايز يوفر لكل متعلم أو جمموعة متعلمني متطلبات التعلم اليت تالئمهم ) املقاس الواحد ال يصلح للجميع(:  9

 ال أعلم  د إىل حد ما  ج غري موافق  ب موافق أ

 النفسية: حيدث التعلم بصورة أفضل يف حاالت التحدي املناسب املعقول الذي حيتاج بذل جهد أكرب: من األسس  10

 ال أعلم  د خطأ  ج رمبا ب صحيح أ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 ( 2ملحق رقم)

 مقطع فيديو لمجاالت التعليم المتمايز   •

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

 ( 3ملحق رقم)

 استبانة الذكاءات المتعددة 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wy8gn86eMo
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 ( 4ملحق رقم)

 مادة اثرائية 

  المبادئ االساسية:  -

 

منها التعليم المتمايز كركائز يعتمد عليها هذا النوع من التعليم  هناك مجموعة من المبادئ التي ينطلق 

 .في نشر فلسفته التدريسية

 .لدى المعلم فكرة واضحة لما هو مهم في المادة التعليمية -1

 .يعرف المعلم الفروق بين الطالب ويعرفها ويبني عليها -2

 .التقويم والتعليم شيئان متالزمان -3

 .المحتوى والعملية والناتج واستجابة الستعداد الطالب وميله وأسلوبه التعليمييعدل المعلم  -4

 .يشارك جميع الطالب في عمل مجدي  -5

 .الطالب والمعلمون متعاونون في التعليم -6

 .أهداف الصف المتمايز هي تحقيق النمو األقصى وتحقيق النجاح -7

 .المرونة هي السمة المميزة للصف المتمايز -8

 .الستعداد يرتبط بكفاية معينة في وقت معين وال يعنى بيانا بقدرة المتعلم ا -9

 

 

هناك نوعان من المراكز مفيدان بشكل خاص للتعليم المتمايز وهما مراكز التعلم   مراكز التعلم :  •

 .ومراكز االهتمام او الميول ويمكن استخدامهما لدعم مجموعه التعلم المتنوعه
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

رفه الصف يحتوي على مجموعه من االنشطه او المواد المصممه  مركز التعلم : مكان في غ   •

لتعليم مهاره او مفهوم ما او تعزيزها او التوسع فيها بدون مساعده المعلم . والمتعلمين ال  

 . يحتاجون االنتقال اليها جميعهم لتحقيق النجاح في موضوع ما او في مجموعه من المهارات 

مصمم لحفز المتعلمين على البحث في موضوعات تحظى   مركز االهتمام /  الميول :  مكان  •

اهتمامهم بشكل خاص . وتكون متميزه و واضحه المعالم تقديم ينشئ معلم ما مركز للعلوم  

 . ومركز للكتابه ومركزه للرسم ومركزه للرياضيات

 

 

 

 ( 5ملحق رقم)

 مادة اثرائية 

 : استراتيجيات إضافية

  : مالحظات النافذة   •

استراتيجيه تزود المتعلمين ب طريقه إلنشاء المالحظات التي تساعدهم على تعميق استيعابهم  هي 

بالتفكير في اثناء قراءتهم وتعلمهم وتطوير قدرات قدرتهم على التأمل وتحسين ادائهم اقراء ومتعلمين 

رتباطات التي من خالل تفكيرهم بعمليه تعلمهم ذاتها والوصول الى افكارهم ومشاعرهم واسئلتهم واال

  يعقدونها بين االفكار

 

 : تدوير المهمة •

مفهومها استراتيجية توفر للمعلم اطارا صفيا مصمما لمهمات تمثل انماط التعلم االربعة , ثم   •

تكليف المتعلمين بها وانشاء نظم تقويم متمايزة , تزخر بالمعنى وتبث الدافعية في كل المتعلمين 

  عليم والتعلمفي الصف لتحقيق التمايز في الت
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاث إدارة التدريب   

 : المراجع والمصادر

 

 سنة النشر  المؤلف  المرجع م

 1439 د.سامية المغربي  التعليم المتمايز  1

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي   2

 والعشرين 

 د.ذوقان عبيدات 

 د.سهيلة أبو السميد 

1436 

طرائق التدريس العامة وتطبيقاتها   3
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