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 تقديم مؤسسة فيصل الحسيني

دأبت مؤسسة فيصل الحسيني على تقديم أدلة تعليمية لخدمة المعلمات والمعلمين في ختام كل دورة 
القدس". في ختام دورتها األخيرة التي استمرت ثالث سنوات ضمن "برنامج التطوير الشامل في مدارس 

 ،بتمويل من االتحاد األوروبي ،مدرسة في القدس" 15وجاءت تحت عنوان "برنامج التطوير الشامل في 
نتاج مجموعة من األدلة في مجاالت البحث العلمي، إوبمساهمة من بنك فلسطين، نجحت المؤسسة في 

 التعليم، إضافة الى بناء دساتير مدرسية. وأساليب  ،والتفكير الناقد
 

استندت أنشطة هذه الدورة على مجموعة من القيم المترابطة التي تعلي من شأن حقوق الطفل وقيم 
المساواة الجندرية والديمقراطية والتعليم الجامع واستخدام التكنولوجيا في سبيل بناء مجتمع المواطنين 

ذلك  لى التفكير العلمي والحوار،إلى مصيره وأخذ قراراته استنادًا والمواطنات القادر على السيطرة ع
التحدي الذي يواجه مشروعنا الوطني في مرحلة التحرر وبناء دولتنا المستقلة. يزداد هذا التحدي حدة 

رض وذلك بغ ،في القدس، ألن مجتمعها مستهدف بالعزل عن محيطه الطبيعي ومهدد بمحو هويته
رذم لى مجتمع مشإ ،د لمصيره في المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعيتحويله من مجتمع قائ

اء وحارات، وأحي لى ضواح  إ -التي هي مركز حياة الفلسطينيين-تابع، وبهدف تشتيت رحى المدينة 
صرار على الحفاظ على وحدة هذه المدينة بشعبها  ،واقع علينا عدم الرضوخ لهوهو  والعمل بشغف وا 

 ومؤسساتها. 
 
ريات علمية لى نظإيستند  ،ا الدليل وعنوانه "نظرية الذكاء الثالثي وانعكاساتها في العمل الصفي"هذ

مفادها أن المعلمين والمعلمات يعلمون أشخاصًا باألساس قبل  ،تنطلق من فكرة بسيطة ولكنها ثورية
خذوا باالعتبار طرق عمل أدمغة هؤالء أن عليهم أن يإف ،أن يعلموا المحتوى التعليمي، وبالتالي

 وقدراتهم المختلفة، محاولين الرقي بأداءاتهم المتنوعة إلى أقصى الحدود. ،ميولهمو األشخاص، 
 

إن الهدف العام لهذا الدليل هو المساهمة في سد ثغرات كانت تمنعنا من المضي في تحقيق رؤيتنا 
درات المختلفة الحفظ والتلقين، تعليم يأخذ باالعتبار القلتعليم نوعي قائم على البحث والتفكير وليس على 
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على المعلمات  إن، فستراتيجيات التعلم المختلفة لديهم، وبالتاليا  للطلبة ودوافعهم المختلفة للتعلم و 
 والمعلمين، بناء على هذا الفهم، تطوير طرائق تدريس متنوعة تتالءم واختالف ذكاءات الطلبة.

ة من وبناء على تجربته التدريبية مع نخب ،ة التربوي الدكتور يحيى حجازي لقد وجد مستشار المؤسس
يقها واقتراح دليل عملي لتطب ،ضرورة تسليط الضوء على هذه النظرية ،معلمات ومعلمي مدارس القدس

 وهذا ما سيجده القارئ في هذا الدليل. ،في الصف
 

فلسطين من االستفادة من هذا  نتمنى في مؤسسة فيصل الحسيني أن يتمكن مجتمع المدارس في

مة المواد المقررة في مختلف المباحث لتخدم جميع الطلبة على اختالف قدراتهم ءالدليل في موا

بداعية أو تطبيقية. ولنساهم بذلك بخطوة إضافية لتحقيق مبدأ إسواء كانت تحليلية أو  ،وميولهم

 .التعليم النوعي الجامع في منظومتنا
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 الدليل مقدمة .1

 

 ،لى تسليط الضوء على نظرية ليست جديدة، فمنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذاإ يهدف هذا الدليل

 ثيتثبت نجاعة نظرية الذكاء الثال ،وفي عالمنا العربي ، تزال أبحاث تربوية ونفسية كثيرة في العالمال

(Triarchic Intelligence Theory)وبرت ر  صائي علم النفس التطوري ، تلك النظرية التي وضع أساسها أخ

 شتيرنبرغ. 

والمنطق  للغةاالذكاء في قدرتي  التي حصرت ،ات الذكاء التقليديةاعترض شتيرنبرغ منذ البداية على نظري

ي عمليتي ففقط كما ال يمكن اختزال النشاط العصبي  ،نسانياإل اختزال الذكاء ال يمكنرأى أنه و  الرياضي.

تأثر زه عن غيره، برغبات، وبدوافع تبقدرات تمي   ،حسب هذه النظريةيتصف كل واحد منا، و التذكر والفهم. 

نادى  ،وبالتالي .شبه الفرد غيره بنقاط قوته وضعفهال يو  وتؤثر فيها. ،بأهدافه الخاصة وبطموحاته المستقبلية

يز نقاط القوة لدى تعز على كمعلمات ومعلمين أخذ االختالف بعين االعتبار والتركيز في تدريسنا لى إشتيرنبرغ 

  الطلبة وتعديل أو تجاوز نقاط الضعف لديهم.

 /امن فهمه ة/وأهمية انطالق المعلميح مرامي التربية في الباب األول على توضسنعرج لى بابين: إيقسم الدليل 

نقوم في سو . الدراسات الداعمة لهعرض و  تعريف الذكاء الثالثيمن ثم و ، تدريس المادةنساني في للذكاء اإل

بعرض نماذج عملية لبعض الدروس المأخوذة من المنهاج الفلسطيني في مواد الدين والتاريخ الباب الثاني 

 .حسب نظرية الذكاء الثالثي ،اء حصصكأمثلة لكيفية بن ،والدراسات االجتماعية واللغة العربية

 :أهداف الدليل المعرفية
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 بنظرية الذكاء التقليدي. يقارنوهاعلى نظرية الذكاء الناجح وأن  والمعلمون يتعرف المعلمات أن  -1

 هتعمل القشرة الدماغية وأهمية الربط بين نشاط الطفل العصبي ودافعي يفهم المعلمات والمعلمون أن  -2

 للدراسة.

اء الرابط بينه وبين نظرية الذك يجدوامثل لهرم بلوم وأن االستخدام األ يعرف المعلمات والمعلمون أن  -3

 الثالثي.

لى إنادًا التعليمية است مفي بناء حصصه ميساعده على نموذج مختلف ون ميتعرف المعلمات والمعلأن  -4

 .لى نظرية الذكاء الثالثيإفهم يرجع 

 :أهداف الدليل الوجدانية

سب النظام ح ،بحسبه المناهج بنىالنظر بجدوى المبنى المعرفي الذي ت   يعيد المعلمات والمعلمون أن  -1

 التعليمي التقليدي.

 البة/الطبأهمية العمل التشاركي وأهمية تنمية الحد األقصى من دماغ  تشعر المعلمات والمعلمون أن  -2

 الصفي.ا/ عمله خالل عمله الطالب

 :أهداف الدليل السلوكية

 .يلنظرية الذكاء الثالث همعلى فهم دراسية بناءً الوحدات الحصص وال تبنى المعلمات والمعلمون أن  -1

قوة كل بعين االعتبار نقاط تميز و  يدرسونها آخذينالمادة التعليمية التي المعلمات والمعلمون الئم تأن  -2

 .الصفبين طلبة  الفروق الفردية أن يراعواو  طالب /ةطالب
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يستفيدوا ، وأن الثالثيالتعليم التي تعزز الذكاء ستراتيجيات ا  و الوسائل  تستخدم المعلمات والمعلمون  أن -3

  .عليمللذكاء في عملية الت فهمهممن 

 

 الباب األول .2

 

 مرامي التربية  .أ

دراكية هي  ،(1900-1844)نيتشه فريدريك حسب  ،إن التربية  ،في ذات الوقتوأخالقية عملية شعورية وا 

التربية إن ف ،م(1037-970ابن سينا ) وحسب ،1، المعرفية واحدة منها فقطفي شتى المجاالتتتجلى التربية و 

 ميولهبلورة و  هاتقدر واالهتمام بتعزيز  ،تطوره القيمي األخالقي واألخذ بالحسبان ،الحقة هي تهيئة الفرد للحياة

إن  ،ن التربيةأالطرحين من نفهم  فإننا ،فيما قاله نيتشه وابن سينا اً عند النظر جلي  . 2بداع والخلقليتمكن من اإل

فال  ،خالقيأ عد عمليب   اولم يكن له ،معارفالكساب وا  المهارات تساعد في بناء لم و  الذهني بالشعوري ربط تلم 

 . اد ذاتهبح اقيمة له

على التربية تحقيقها من خالل أدواتها يجب األهداف التي تلك األهداف المعرفية هي فقط واحدة من  إن

 صصحفي ال مات والمعلمينالمعلتأخذ جل اهتمام لى األهداف المعرفية التي إ فإضافة)المدرسة والمنهاج(، 

حقيق أهداف تفي كبرى أهمية  م أن يرواعليهاألهداف األكثر تناواًل في المناهج الدراسية،  كونهاالتقليدية، 

                                                           
1 Nietzsche,  F. W. (1901).  On the Future of our Educational Institutions - 

Homer and Classical Philology: Complete Works, Volume Three. T.N. Faulis, 

London. 
 (. الفكر التربوي العربي اإلسالمي في أصول التربية. دار اليازوري، عمان.2013الجعفري، ماهر ) 2
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تاحة المجو القيم والمواقف واالتجاهات،  بلورةتؤكد دور التربية في ، التدريسأثناء مشاعرية و  ، قيميةوجدانية ل اا 

من خالل ة يتطبيقوال حركيةالية و سنفاألهداف الأخيرًا التفكير في تحقيق ، و هعواطفه و مشاعر ر عن للفرد بأن يعب  

 يربط المدرسةتربط/ فتعلمه، ف/ يـتلما التطبيقية الفائدة العملية الجدوى و  الطالب الطالبة/ / ليفهمفهمتل ،سهيدر   ما

  بالحياة.

 نساني هو ما ننطلق منه في تدريسنا للمواد وليس العكسالدماغ والذكاء اإل  .ب

إحدى ي فوال نستطيع تطويرها إن لم نفهم ماذا يجري في أدمغتنا.  ،كة متعددة الجوانبل  نساني هو م  الذكاء اإل

لما  المعلم المعلمة/عن أهمية فهم  (Wesson Kennethث ويسون كينيث )تحد   ،2015محاضراته في العام 

 .علمى كيفية عمل الدماغ أثناء التوعل ،على التطور العصبي يتعرف/ ـتوضرورة أن يحصل في دماغ الطلبة، 

بإمكانه  بطريقة تالئم عمل الدماغ األمثل، أو ،في بناء المادة التعليمية ،بالضرورة، يساعدفهم كهذا  ،فباعتقاده

قال حينها جملة  .ملتكون ذات معنى للمتعل    مةتفعيل الجوانب المختلفة في الدماغ لضمان استدخال المادة المتعل  

 ،لدينا أدمغة ونعمل مع طلبة لديهم أدمغة تحيث كنت حاضرًا في تلك المحاضرة، قال: إن كان ،ال أنساها

 منا هذا.لنستطيع بناء المعارف بناء على فه ،أدمغتهمأن نعرف كيف تعمل أدمغتنا وكيف تتعلم  فمن الضروري 

 لبةط ون سدر  هذا ليس صحيحًا، فهم ي س مادة العلوم"،در  نسمع معلمين يقولون "نحن ن

م مادة العلوم، ولديهم ذكاءاتهتعلم طلبة مختلفون من ناحية دافعيتهم ل وهممادة العلوم. 

 وقدراتهم وطرقهم الخاصة الستيعاب مادة العلوم. 

نما نعل  نحن قبل كل شيء، ال نعل   أستطيع م. ليها في حياتهإم الطلبة مواد نعتقد جازمين أنهم بحاجة م المواد، وا 

ن هنا بأن واضعي المناهج في الكثير من الدول لم يهتموا كثيرًا بضرورة فهم النشاط العصبي بالدماغ، التكه  

على  بناءً و على هذا الفهم،  بناءً  ج التعليمية ووضع أساليب التدريسوكيفية بناء المواد الدراسية والمناه
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يع أستطيع االفتراض بأن المواض ،وبالتالي. االختالفات بين الطلبة من ناحية القدرات ومن ناحية الذكاءات

 اعرهم أو مش بها، ون العصبية التي يمر   -المرحلة العمرية ،في أغلب األحيان ،سة والمناهج ال تحاكيالمدر  

بالغالب  تراعي وال ،على التجريدالطلبة  بعين االعتبار قدرةتأخذ ما قل  و ومستوى دافعيتهم تجاه ما يتعلمونه، 

 .3همبين الفروق الفردية

 :قد نتساءل

 القيامحين  ام أوذهني يرتفع إن شاركوا في تنفيذ مهما الذي يجعل دافعية الطلبة ترتفع ومدى أدائهم ال

العلوم يحب حصة  ما في الحصة؟ ما الذي يجعل طالب مادة نتاج  ا بإو من ساهإ، أو ةمشترك بمهمة

 ًا؟جرائي  إإن لم يكن التعليم المختبر 

  ت العصبية الشبكا وكم   ،النشاط العصبي الذي يحصل في الدماغ وجودته تعتمد على كم  نوعية التعلم

  ها.ءنشاإالتي يستطيع المتعلم 

  حصل التشبيك العصبي ييفهموا المواد بشكل أفضل، فن ألالعمل الجماعي الفرصة للطلبة يعطي

نطقية، وضوحًا وأكثر م صبح أكثريد ئج عمل كل فرد من األفراابصورة أسرع وأنجع، والربط بين نت

 بخلق فعاليات جماعية وعدم االكتفاء بالتعليم الوجاهي. المعلم /ةالمعلم / يقومقومتفمن المهم أن  ،ولذا

 

                                                           
3 Lynn, C. W., & Bassett, D. S. (2018). The physics of brain network structure, function and control. Nature Reviews 

Physics, 1, 318-332. 
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ة، المشاعريو وجه )مركباتها المعرفية،  ال تفعيل القشرة الدماغية على أتم  إهنا  المعلم المعلمة/وما دور 

 ؟الحركية والعامة(و 

الفارابي و  طكأرسطو وكان ،العديد من الفالسفة ن ظ ر لهو  ،عليه الكثير من المعارف بنيتالفهم الذي  .1

أن مركز المعارف يختلف عن مركز  لىإارتكز  ،في كتب أصبحت أساسًا لعلوم أخرى الحقاً  ،وغيرهم

هو مركز  -لجسدافي ية كذلك الجهاز األكثر ميكاني- أن القلب واافترض ،طويلة، ولفترة في البدن المشاعر

السفة لتفت الفلم ي .والعمليات الذهنية عارفهو مركز المخيمة الجمجمة  متخذ لهالمشاعر، وأن الدماغ ال

 ،هءزا ألنهم لم يعرفوا حينها حقيقة الدماغ وأجال  إ ،باعتقاديالمغالطة الفسيولوجية تلك لى إوعلماء النفس 

نيت ب   ،المنتقصعلى هذا الفهم  . بناءً ولم تكن لديهم األدوات المتطورة لفهم وظائف القشرة الدماغية

تنا الكثير خالل كلفهذه أن المغالطة إلى  متأخرًا، ال  إلفت األشعار. لم ننتبه وأ   ،تبت الرواياتالنظريات، وك  

لية، ولم بالمعارف العق ، نزالالو  ،اهتممنا ، حيثحتى يومنا هذافنا ما زالت تكل  و  ،الماضية مئات السنين

اللبنات  ىدحإالجانب هو هذا كون  ،وغير المنفصل عنها باألساسالمرتبط بها  نفعالينهتم بالجانب اال

  .المعارف أم   ،ذاتها األساسية للقشرة الدماغية
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4 

وهي  ،فالقشرة الدماغية هي المسؤولة عن العمليات الذهنية العليا ،كما هو موضح في الشكل السابق

فإن عملية  ،وهي المسؤولة عن حركتنا الموجهة أيضًا. وبالتالي ،المسؤولة عن مشاعرنا وقراراتنا وسيطرتنا

 ثلى تجري عند بناء شبكات عصبية قوية بين أجزاء الدماغ المختلفة. التعلم الم  

 هذا الدماغ )خصوصًا القشرةوعمل ن نعلم ونفهم مراحل تطور أيه دماغ، علينا عندما نتعامل مع طفل لد .2

 خياطو هد الجي )المعلمة( المعلم. ففهمنا هذاو لنستطيع خياطة المعارف بما يتناسب  ،الدماغية ووظائفها(

 فل وطفل،طاالختالفات الفردية بين بما يتناسب و ، يستطيع تفصيل النصوص والمواد التعليمية ماهر

  .في الوقت ذاته المتعلمين /اتالتشابه البنيوي بين مجموع المتعلمأخذ بعين االعتبار يو 

يات المعرفة حث مستو  المعلم /ةال يقتصر بناء الشبكات العصبية بين المعارف والمشاعر، بل على المعلم .3

المختلفة وحث األبعاد الذهنية المختلفة بالتدريس وبناء شبكات بينها. يوضح أندرسون وكراتوول 

(Anderson & Krathwohl, 2001)5  ًعلى تصورهما لتصنيف بلوم لألهداف التربوية، وهذا ما  بناء

كتسبها / يـتالمعرفة التي نريد أن  يظهر في الشكل المرفق المعدل، أن التعلم هو نتاج تكامل بين أبعاد

كر، وأبعاد العمليات الذهنية المتنوعة )التذ ،واالستبصار( ،اإلجراءو المفاهيم، و الطالب )الحقائق،  الطالبة/

/ تتفبداع(، فحسب رأيهما، ال يمكن أن يحصل تعلم حقيقي إن اكوالفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقييم، واإل

                                                           
g/whatshttp://www.cast.or-، وهو موقع مؤسسة تطوير البحوث التربوية في بوسطن CASTتم أخذ الصورة من موقع   4

tools.html-new/learning.أجريت التعديالت عليها لتالئم حاجة الدليل . 
5 Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing: A Revision of Bloom’s 

Taxonomy of educational objectives. New York: Longman. 

http://www.cast.org/whats-new/learning-tools.html
http://www.cast.org/whats-new/learning-tools.html
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عد التذكر المعرفي وحده، أو التذكر المفاهيمي فقط، وهي تلك األبعاد بتطوير ب   المعلم المعلمة/ اكتفى

 التي يركز عليها باألساس نظام التعليم التقليدي.

6 

 :ن نعرفأمهم 

دي وحده ال يؤ المعرفي البعد بعدين، فمن المهم أن نعرف أن العمل على ذو إن هرم بلوم هو هرم 

من  ،وبالتالي، الذهنية أو أكثر من األبعاد اً ذات الوقت واحد فيور لحصول تعلم حقيقي إن لم نط

المثال:  . على سبيلوبناء أهدافنا في بعدين علىلى أ إ لل المسبق من أسفلى الشكإالمهم أن ننظر 

ستخدم في ن ،نعلم الطالب حقائق )البعد المعرفي( وأن يقوم بتذكرها )العمليات الذهنية(أن إن أردنا 

                                                           
 ورة معدلة من قبل جامعة والية أيوا، وهي مبنية على النموذج الذي اقترحه أندرسون في كتابه المذكور سابقاً.هذه الص 6
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ن أردنا أن نعلم مفاهيم )البعد المعرفي( ونرغب في أن يقوم  ،د(مثل )عد   فعالً  صياغتنا لألهداف وا 

 هكذا.  م الطالب مقترحات مبنية....(، و )أن يقد   ـيبدأ ب اً نصوغ هدف ،الطالب بتطبيقها )البعد الذهني(

 الذكاء الثالثينظرية  .ج

لثمانينيات من االسبعينيات و نفس الوقت الذي بدأ علماء نفس وتربويون في في  ثالثيالذكاء ال ت نظريةجاء

على فنا كل  لذي ا حسب الذكاء التقليدي،مدى جدوى تصنيفهم الناس والتعامل معهم القرن الماضي التشكيك في 

ر من األطفال لكثيغير مبرر ل اً حباطكثيرة وا  هدر طاقات بشرية بنظرهم،  ،السنين وحتى يومنا هذا مر عشرات

الكامنة فراد األ سبب هذا الفهم تحجيم قدرات ،حيانفي كثير من األوالبالغين نتيجة الحكم عليهم بالفشل. 

بهم من الجهاز التعليمي. كما أن النهج الذي أخرى تسر  وفي أحيان  ،والخلق ومساهمتهم لمجتمعهمنتاج باإل

لها بنفس ها واستغالؤ ات المعرفة واألبعاد الذهنية التي علينا بنالفهم مستوي 1956اقترحه بنجامين بلوم في العام 

 ترجمة في نظرية الذكاء المتعدد.  ،باعتقادي ،وجد له ،الوقت في عملية التعليم

حتى يومنا هذا، ال تزال مناهجنا الرئيسية وشروط قبول الطلبة في الجامعات التقليدية تعتمد التصنيف الذي 

 -لبعد اللغوي ا) :رى الذكاء في بعدين، ذلك التصنيف الذي يولىة األيالحرب العالم عدبنساني للذكاء اإلوضع 

(. لربما حصل تغيير في السنوات الفائتة، وأصبح التخصص التجاري العلمي -بعد المنطقي، والدبياأل

نوات نتاج التغير الذي حصل في الس في المدارس والجامعاتأكبر لوجي والفني يأخذ حيزًا و والصناعي والتكن

على  لهفض  ونر الذكاء المنطقي الرياضي ما زلنا في عقلنا الباطن نقد   ،حتى اآلن ان، ولكنربعين الماضيةاأل

 .األخرى  بقية الذكاءات

 ،س النفسيالمتخصص في القيا شتيرنبرغخصائي النفسي روبرت السبعينيات من القرن الماضي األجاء في 

أن ذكاء بكالهما لم يقتنع  برؤية مغايرة للذكاء. خصائي النفسي التطوري هاورد جاردنراأل ثمانينياتوفي ال
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ان وال يعكس واقع نسيتنافى مع طبيعة اإل مالهما، فهذا حسب اعتقاده ةنسان ينحصر فقط بين قدرتين ال ثالثاإل

 رحه في بداية القرن العشرين كل منما طنسانية التي هي أكثر بكثير مت اإلالحال عند الحديث عن القدرا

 .7ألفريد بينيه ولويس تيرمان

 لذكاءى تعريف للإالتقليدية التي تستند إن الطفل قادر على التحليق عاليًا إن أتحنا له الفرص لذلك، والطرق 

لتدريس، لم والتحليل البسيط ركيزة ل بالقدرة اللغوية والفكر الرياضي رى وضع في بداية القرن الماضي الذي ي

تلزمنا  ثيماغ والفهم المتطور للذكاء الثاللى فهم عميق لما يجري في الدإالطرق التي تستند إن تعد نافعة اليوم. 

للتعلم،  ا/ دافعيتههل دافعيتع  ف  وت   ا/ ميولهوتحاكي ميوله الطالب الطالبة/اختيار أساليب تسهم في تطوير قدرات 

لية التعلم. من عارف لبنات أساسية لعمبداع واالبتكار والقدرة على تطبيق المى بالتساؤل والتحليل واإلتر  أساليب

لذكاء على فهم أنضج ل لتدريس النصوص والمواد بناءً  هنا جاءت الحاجة لمثل هذا الدليل الذي يطرح بديالً 

 واحد.وتطويره أثناء التدريس في آن  هالذي علينا االستفادة من ،نسانياإل

 الثالثي )الناجح( الذكاءمعنى 

لى أهدافه في الحياة، ضمن محيطه إعلى أنه قدرة الفرد على الوصول  ف الذكاء الثالثي )الناجح(يعر  

ها، من أجل عن التعويضتصليح نقاط ضعفه أو الثقافي من خالل تعظيم قدراته ونقاط قوته و  -االجتماعي

. 8التطبيقية والمهارات ،بداعيةاإلو ت التحليلية، اله من خالل الدمج بين المهار  ىالتكيف وتشكيل البيئة المثل

 بين دمجطفل ي ، فكلنسان يختلف عن اآلخر في نمط تعلمهإأن كل ه مضمون لى فهم  إتستند هذه النظرية 

                                                           
7 Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The theory in Practice, New Horizons, New York.  
8 Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E. L. (2009). Teaching for wisdom, creativity, and success. Thousand Oaks, 

CA: Corwin. 
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المادة إن قام ، فمنهم من يستدخل 9بطرق مختلفة بناء على نقاط قوته ونقاط ضعفه المهارات المذكورة سابقاً 

 تها، وآخرون يستدخلونها ويفهمونها من خالل تجاربهم العملية.ءبقرا

 اعيةاالجتمالتعليمية و والسلوكيات  وبين التحصيل العلمي تناولت العالقة بين الذكاء الثالثيأبحاث 

الذين أجريت  وجدت أن تحصيل الطلبة11، 10على سبيل المثال ال الحصر هؤ وزمال غتيرنبر شأجراها أبحاث عدة 

ولئك الذين كان أعلى من أ ،على مبادئ الذكاء الثالثي سهم بناءً تم تدري بحيث ،جرائيةعليهم تلك الدراسات اإل

كل شما زالت هناك بعض الدراسات لم تثبت وبشكل قاطع  ،وبالرغم من ذلك تعلموا حسب الطرق التقليدية.

 برأي ،روقات المعرفية أو السلوكية لدى الطلبة، األمر الذيفوالفي التدريس  العالقة بين أساليب الذكاء الثالثي

، األمر الذي يدعو 12المبنى النظري لطرح الذكاء الثالثيف على يتطلب المزيد من الدراسات للتعر   ،الباحثين

 .13وي الحقل التربفي اتها وبين تطبيق ،القائمة بين النظرية البنائية المقترحة عالقةفهم الضرورة ل

 ثالثيأيضًا عالقة بين الذكاء الالماضية، أوجدت القريبة أبحاث أخرى أجريت في العالم العربي في السنوات 

على أطفال  14كل من الصري والفايز افي دراسة قامت بهوانعكاساته في الممارسات التعليمية وتحصيل الطلبة. 

الباحثتان ها فياستخدمت التي لديهم،  مشكالت في الرياضياتطفال، بهدف تنمية مهارات حل الفي رياض األ

                                                           
9 Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., & Jarvin, L. (2007). Teaching for successful intelligence (2nd ed.). Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 
 

10  Sternberg, R. et al. (2014). Testing the theory of Successful Intelligence in teaching grade 4 language, art, 

mathematics and science. Journal of Educational Psychology, 106 (3), 881-899. 
 

11   Sternberg, R.J., Torf, B., & Grigorenko, E. (1998). Teaching for successful Intelligence raises student achievement. 

Phi Delta Kappan, 79(9), 667–779.    
 

12 Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological 

Science in the Public Interest, 9, 106–119. 
 

13   Sternberg, R. et al. (2014). Testing the theory of Successful Intelligence in teaching grade 4 language, art, 

mathematics and science. Journal of Educational Psychology, 106 (3), 881-899.  
 

الرياضيات مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية مهارة حل المشكالت للطلبة (. أثر برنامج تدريبي في 2016الصري، إسراء، والفايز، منى ) 14

 .397-371(، 2) 22الموهوبين في رياض االطفال. مجلة المنارة، 
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اللوح و ن، والمل واألوراق العوأعروض البوربوينت، و مثل )مسرح الدمى،  س تلك المهاراتأدوات مختلفة لتدري

الثالثية  راتيجيةستباإل راتوجدتا أن األطفال الذين تعلموا تلك المها ؛األركان التعليمية، والمكعبات(و التفاعلي، 

المجموعة  فيخرين مقارنة باألطفال اآل ،في حل المشكالت اً أظهروا مستوى متقدم ،تطبيق(و ، تحليلو بداع، إ)

 عزى لمتغير جنس الطفل. ت  حصائية إذات داللة جدا فروقًا لم ت ،في دراستهما .الضابطة

ساب تى اكعل التدريس حسب نظرية الذكاء الثالثيستراتيجيات إلفحص مدى تأثير ريت أج 15في دراسة أخرى 

رضه أمام عنه وع للتحدث اً موقف)فيها الباحثة التي استخدمت ، الطلبة مهارة التحدث، ومهارة القراءة الناقدة

الصف  لبةالباحثة أن طوجدت  ؛( كأدوات لفحص األثرلقراءته ونقده اً ونص  ، نفسها المادة التعليميةو ، الطلبة

ي جميع ف أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمجموعة الضبط في المجموعة التجريبية أظهروا أداءً ساسي السادس األ

 .المهارات

لى فحص العالقة بين تطوير التفكير التاريخي لدى طلبة المرحلة الثانوية، وجدت الباحثة إهدفت  16في دراسة

تطبيق المعارف و  ،بداع، والقدرات التحليليةت الكثير من طرق التدريس التي حثت على تحفيز اإلمالتي استخد

نتائج التحصيل في  فكانت ،أثبتت فعاليتها ثالثيستراتيجيات الذكاء الإراكمة، أن تدريس التاريخ باستخدام المت

ًا واضحًا عندما تم يجابي  إ، حيث أظهرت التجربة تفاعاًل بليعدي أفضل بكثير من نتائج الفحص الق  الفحص الب  

 . العمل حسب النموذج الثالثي

                                                           
ادس الس(. أثر برنامج تدريبي قام على نظرية الذكاء الناجح في تحسين مهارات التحدث والقراءة الناقدة لدى طلبة الصف 2011عليمات، إيمان ) 15

 األساسي، رسالة دكتوراة. جامعة اليرموك، إربد.
 

 التربوية الجمعية الثانوية. مجلة المرحلة طالب لدى يخيالتار التفكير مهارات لتنمية الناجح الذكاء نظرية على قائم برنامج(. 2019عبد العزيز غادة ) 16

 .239-200، 108، االجتماعية للدراسات
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ت ستراتيجياإالستخدام  اً يجابي  إأظهرت النتائج أثرًا  ،طلبة الصفوف االبتدائيةجريت على أ   17في دراسة أخرى 

نظيم نما على مهارات التركيز، والتا  و  ،ليس على التحصيل الدراسي فقط ،العمل حسب نظرية الذكاء الثالثي

لى فهم تهم عمرونة ذهنية ساعدحسب الباحث،  ،وروح المبادرة، حيث أظهر الطلبة ،الذاتي، والتحكم العاطفي

ة ين، وجدت الباحثالمعلم /اتالمعلمجريت هذه المرة على طلبة كليات تأهيل أ   18في دراسة أخرى  المواد أيضًا.

نظيم الذاتي وتطوير القدرة على الت تراتيجية قائمة على الذكاء الثالثيسإحصائية بين استخدام إعالقة ذات داللة 

 للمتعلمين ورفع كفاياتهم التدريسية. 

مثلة أ ال يتعدىسرد نتائج بعض الدراسات في بعض المباحث، ولكن من المهم أن نعرف أن ما عرض تم 

 تيرنبرغشجرائية التي أظهرت جدوى العمل في إطار هذا الفهم النظري، حيث يوضح قليلة لكثير من الدراسات اإل

 المعلمة/درسها ت، كون المبحث هو المادة الخام التي 19أن النظرية أثبتت نفسها في تدريس جميع المباحث

 ال غير.  المعلم

 (الناجحالثالثي )الهدف من التعليم حسب الذكاء 

إلى الوصول ألكبر عدد من الطلبة باختالف ميولهم ين المعلم /اتالمعلممساعدة  لىإيهدف التعليم الناجح 

طوير لى مساعدة الطلبة على تإوقدراتهم، مع مراعاة إمكانياتهم ونقاط ضعفهم واستغالل نقاط قوتهم، إضافة 

 في حياتهم العملية.ه نما يتعلمو  استغاللو  وأدائهم األكاديميمهاراتهم الفكرية 

                                                           
17  Malekpour, M., Shooshtani, M. Abedi, A. & Ghamarani, A. (2016). Examination of the effectiveness Sternberg’s 

Successful Intelligence program on executive functions of sharp-witted primary school level students. Modern 
Applied Science, 10(8), 75-83. 
  

(. إستراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الذكاء الناجح لتنمية الكفايات التدريسية والتنظيم الذاتي للتعلم لدى الطلبة معلمي العلوم 2019ليمان، فوقية )س  18

 .205-161(، 12)22في الكلية. المجلة المصرية للتربية العلمية، 
 

19  Sternberg, R. (1997). Intelligence, heredity and environment. Cambridge University Press. 
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 أبعاد الذكاء الثالثي

 ي،ي واللغو لرياضا ينفي المجالفقط ت البنائية التي ترى أن مجموع قدرات الفرد ال تنحصر للنظريا امتداداً 

، في التدريس ليهاإهرم بلوم الذي يفترض وجود الكثير من المهارات الذهنية التي يجب االنتباه وتماشياً مع فهمنا ل

ذكاءات ، أال وهي نظرية الالثالثيدأ الحديث فيها عن الذكاء شيًا مع نظرية ولدت بنفس الحقبة التي باوتم

أتى  ؛أن الذكاء يمكن أن يكون بأبعاد تطبيقية وليس فقط بأبعاد ذهنية مجردة تالتي افترض ،المتعددة لجاردنر

ت التي تصور شتيرنبرغ للذكاء الثالثي األبعاد، واقترح المبنى التالي الذي يوضح من خالله مجموع المجاال

  .تعكس جوانب الذكاء الناجح

 التعليم العملي التعليم اإلبداعي التعليم التحليلي

 تطبيق خلق تحليل

 معرفي استخدام اختراع انتقاد

 تطبيقياستخدام  اكتشاف حكم

 تأدية لتخي   مقارنة

 توظيف افتراض تقدير

 تصميم تنبؤ تقييم

 

 20على المبنى السابق نشطة التي يمكن سؤالها واقتراحها بناء  األ  أمثلة تطبيقة لمجموع األسئلة/

                                                           
20  Sternberg, R. J. & Grigorenko, E. L. (2004). Successful Intelligence in the classroom: Theory Into 

 .Practice. Developmental Psychology, 4(43). 274-280ا
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أمثلة من المباحث المختلفة ( 2004وجريجورينكو ) شتيرنبرغالباحثان اختار مالحظة: 

في المناهج  سفي الباب الثاني من الدليل أمثلة لدروس تدر  مريكية. سنرى سة في المدارس األالمدر  

لحصول ل على النموذج النظري المقترح. مكانية بناء المهمات واألسئلة بناءً إالفلسطينية وطريقة 

 (.1نظر الملحق رقم )اعلى نموذج فارغ، 

 التعليم التحليليأوال : 

 السؤال  المهارة

 )أدب( .تحليل تطور شخصية )هاذ كليف( في مرتفعات )وذيرينغ(  التحليل

لضوء اانتقاد تصميم التجربة التي تم عملها بالصف وأظهرت أن نمو النبات في   االنتقاد

 )أحياء( .الخافت أفضل من نموه في ضوء الشمس الساطع

نقاط قوته  ةالحكم على الجدارة الفنية لكتاب الفن الهزلي )روي ليشتنستين( ومناقش  الحكم

 )فن( .ونقاط ضعفه

الشبه  ة إلى أوجهر المقارنة بين طبيعة الثورة األمريكية والثورة الفرنسية واإلشا  المقارنة

 )تاريخ( .ينهماواالختالف ب

لحل الضعف في اتقدير مدى صحة الحل لمسألة ما في الرياضيات ومناقشة نقاط   التقدير

 )رياضيات( .ن وجدتإ

واإلشارة إلى  ،تقييم اإلستراتيجية التي اتبعتها الالعبة الفائزة في لعبة كرة المضرب  التقييم

 )تربية رياضية( .التقنيات التي قامت باستخدامها للفوز
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 بداعيثانيا : التعليم اإل

 السؤال  المهارة

مقترحة قراءتها. كيف ستؤثر النهاية ال تخلق نهاية بديلة للقصة القصيرة التي تم  خلق

 ؟ما الدافع الشخصي الذي دفعك الختيار هذه النهاية ؟على شخصيات الرواية

 )أدب(

يه السائح يسأل ف ،فلسطيناختراع حوار بين سائح أمريكي ومواطن فلسطيني في   اختراع

 نجليزية()اللغة اإل .عن االتجاهات حتى يصل إلى )البلدة القديمة(

اكتشاف القاعدة الفيزيائية األساسية التي تحكم المسائل الفيزيائية التي قد تختلف   اكتشاف

 )فيزياء( .ولكن ليس في المحتوى األساسي ،في محتواها الخارجي

تخيل في حال استمرت الحكومة الصينية في سياساتها االقتصادية على مدى   تخيل

على نفس الوتيرة الحالية، كيف سيؤثر ذلك على اقتصاد المقبلة العشرين سنة 

 أوروبا وأمريكا؟ )علوم سياسية(

ماذا تم ما هي اآللة؟ ول وركسترا..افترض إمكانية تصميم آلة موسيقية إضافية لأل  افتراض

 اختيارها؟ )موسيقى(

ث بها سبانية التي يتحدقواعد اللغة اإلتغيرات يمكن أن تحصل في معاني و توقع   تنبؤ

ثي نتيجة التفاعل المستمر بين متحدالمقبلة الناس في )ريوغراند( في المئة سنة 

 )لغات( .نجليزيةسبانية واللغة اإلإلااللغة 
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 التعليم العمليثالثا : 

 السؤال  المهارة

عند رين كثيوحل مشكلة قد تواجه  ،تطبيق معادلة حساب الفائدة المركبة لمسألة ما  تطبيق

 التخطيط للتقاعد )اقتصاد ورياضيات(

 استخدام معرفتك في اللغة الفرنسية للترحيب برفيق من باريس )اللغة الفرنسية(  استخدام معرفي

ة فريق في لعبة كرة القدم بطرق عملية وتطبيقياستخدام ما تعلمته عن العمل ضمن   استخدام تطبيقي

 لعاب رياضية(ألقيادة مشروع جماعي في الصف )

دارة أعمال في مشروع عملي )  تأدية  أعمال( ةدار إتأدية خطة وا 

 السرعة والزمن لحساب المسافة )رياضيات( ةتوظيف معادل  توظيف

الجمالي عد الب  لن يتناسب شكله مع  ،الواقعرض أتصميم مقترح لبناية جديدة على   تصميمتطبيق و 

 معمارية( ةعام )هندس ةمئ لىللبنايات المجاورة التي يزيد عمرها ع
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 الباب الثاني .3

ث سي المباحسات ومدر  سنعرض في هذا الباب مجموعة من الدروس، قام معد الدليل بالتعاون مع بعض مدر  

مدرسة في القدس، بكتابتها خالل العام الدراسي الحالي. تم  15المختلفة ضمن مشروع التطوير الشامل في 

 .النظري المقترح حسب الذكاء الثالثيم مع النموذج ءتعديل الخطط أحيانًا لتتال

 : قبل البدء بالعمل توجيهات عامة

ذلك بعد يمكن القيام ب .للنصوص المقروءة الطلبةأسئلة تفحص مستوى فهم  (المعلم) المعلمةطرح  -1

طرح ب المعلمةمن المهم عدم اكتفاء بقراءة النص قراءة صامتة. ولكن  ة/ طالبكل طالب قومتأن 

 مبدعةون كـتأن  اعليهبل أسئلة وأنشطة الكتاب، االعتماد فقط على أسئلة التذكر والفهم، وعدم 

نقاط  وتعديل ،وتصميم مهام وفعاليات تتالءم ونقاط القوة ،ةاءنتاج معرفة جديدة وبن  إل خالقةو 

 بهم. احسب معرفته ،الضعف لدى الطلبة

المطلوبة  الموضوع/ المهمةنقاش ل (2)ملحق رقم  مجموعةأزواج/ بطاقة العمل في  استخداميمكن  -2

 نة عجاب، خصوصًا إن كانت اإلتعزيز النشاط التفاعلي بين الطلبةبشكل زوجي أو جماعي، ل

 لى تكثيف الجهود.إالسؤال تحتمل أكثر من زاوية للنظر، أو إن كان النشاط بحاجة 

جابة ة اإلبمستويات الذكاء الثالثة ومحاول ةسئلة المرتبطاقتراح األ طلبته)المعلمة( و  المعلميستطيع  -3

 وتحاكي بشكل أمثل وأنسب أدمغة الطلبة.أكثر، ها، فربما تكون تساؤالت الطلبة حقيقية نع

مكان عن تلك األسئلة المباشرة المجاب عليها بصورة المهم عند اختيار األسئلة االبتعاد قدر اإلمن  -4

فحص فهم المقروء أو فحص مدى تذكر  (المعلم) المعلمة تصريحة في الكتاب. في حال أراد
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 أن يطور الذكاء، أو  قررمكن القيام بذلك، ولكن في حال ي ،لمجريات الحدث الطالب الطالبة/

 خدم ذكاء الطلبة في دراسة الموضوع، فاألسئلة المباشرة ال تفيدنا هنا.يست

فمن المهم أن  ،التحلي بها )المعلم( المعلمةموضوع المرونة الذهنية التي على في  غيركز شتيرنبر  -5

يتماشى مع اهتمامات الطلبة وأن يحاول بناء األسئلة والمهمات المناسبة لنقاط قوته وتشجيعه 

لكي تتم  اهودافعيت ابما يتناسب وقدراته ب(الطال) الطالبةقوم ـتلتعديل نقاط ضعفه. من المهم أن 

 عملية التعلم )ارتباط المعرفة بالشعور(.

على و على التفكير،  طلبتهيساعد الذي  المعلمهو  ،سب هذا النموذجح الجيد، )المعلمة( المعلم  -6

م بداء رأيهإلى ع ةبالطاله بالواقع. هذا التوجه يساعد نوعلى ربط ما يتعلمو  ،على التحليلو بداع، اإل

ظهار قدراته  في تلك المهارات أو في إحداها. موا 

 

 للدروس حسب نظرية الذكاء الثالثيلتخطيط ل عامة توجيهات
 

 مالحظة مهمة

خطط ـأن ت ات التدريس المتنوعة، عليهاإستراتيجي معلمة )المعلم(ستخدم الـمن المهم أن ت
نا توجد هبحيث تشمل عماًل فردي ًا، والعمل في أزواج، والعمل في مجموعات. ال  حصتها

خدام ، واستب والمواد اإلضافية التي حضرتهاقراءة المادة من الكتا وصفة سحرية. عليها
 اإلستراتيجية األنسب لتمرير المواد.

نويع في إستراتيجيات العمل، وذلك لتفعيل قدرات الطالبة/ الطالب المتنوعة، لكن من المهم الت
 ولتطوير جوانب اجتماعية في التدريس، إضافة إلى الجانب التعليمي.
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دراتهم يختلفون في أهدافهم الحياتية وفي دوافعهم للتعلم، ويختلفون في ق ،حسب نظرية الذكاء الثالثي ،ن الناسأل

 المعلمة/، فعلى نماطهم للتعلم وفي تصوراتهم المهنية المستقبليةأوالتطبيقية، ويختلفون في  ،التحليليةو بداعية، اإل

 القيام بالتالي عند التحضير للحصص: المعلم

الكثير من األمثلة والشواهد، للتمكن من عرض س، وذلك في الموضوع المدر   ة وتوسيع األفقالقراء -1

لفة زوايا نظر مختو معارضة، والتقارير التي كتبت بموضوع الدرس، والنصوص ال ،والنصوص الداعمة

 )مالحظة: يمكن الطلب من المتعلمين موضوع الحصة، وعدم االكتفاء فقط بالمادة المعروضة في الكتاب.ل

يوجههم من خالل مهام واضحة، وعدم / ـتأن  المعلم المعلمة/عها، ولكن على لى المعارف وتجميإالوصول 

 حضار أي شيء من أي مكان، وبأي مستوى(.إالطلب منهم 

عديلها تالمراد بنقاط الضعف واالهتمام  كل طالب/ةتعزيزها لدى المراد نقاط القوة مع مراعاة بناء المادة  -2

نها، ليس ألن لديهم القدرة على تذكر المادة التي يدرسو  ،حياتهموالتعامل معها. الناس ينجحون ويفشلون في 

ليها إالتطرق وفهمها، و  اليهإاالنتباه  المعلم المعلمة/على  ،ال شك أن هناك معايير أخرى للنجاح وللفشلبل 

 لمادة من خالل ربطها بالبيئة والحياة وأهداف الطلبة.افي تدريس 

يوضح / ـتأن  المعلم المعلمة/على  ،ى نفس النتائج، وبالتاليلإهناك طرق مختلفة للوصول  ،بالغالب -3

ى جابات خاطئة، هناك إجابات تستطيع تعليلها لتظهر مدا  أنه ال توجد إجابات صحيحة و  ا/ لطلبتهلطلبته

اك من ، فهنئال يوجد أسلوب تدريس جيد وأسلوب سيكما أنه . التظهر مدى ضعفهها نقد وأصحتها، 

ون وهناك من يتعلم ،آخرون من خالل العروض والعمل التشاركيو الطلبة من يتعلم من خالل المحاضرات، 

 من خالل التطبيق.

التعلمية،  يةلمن العم اً ال جزءإيوضح للطلبة أن الفشل والقيام باألخطاء، ليس / ـتأن  المعلم المعلمة/على  -4

من التجربة والمحاولة من جديد. من المهم الحديث مع الطلبة عن وال بأس  ،القيام باألخطاءمن فال بأس 
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وعليهم  ،حباطاتحباطاتهم الناتجة عن الفشل في تنفيذ المهام، فالحياة مليئة باإلإطرق تساعدهم في تجاوز 

د ن هذه المهارة هي تعلم مهم بحإاعلية )الربط مع البيئة والحياة(، حيث حباطات بفالتعامل مع تلك اإل

 ذاته.

من المهم التفكير في سلة أنشطة وفعاليات واستخدام أساليب عمل متنوعة في التدريس، وذلك لتفعيل  -5

لى تحفيز الطلبة على التعلم من خالل التشويق والتنوع في أساليب التدريس. إأقصى للذكاءات، إضافة 

مثل  ،ستخدامها بسهولةتطبيقات جاهزة يمكن او بعض البرمجيات، و فالم، األو يمكن استخدام العروض، 

حضار ا  تجميع و أيضًا من المهم و . الكثيروغيرها  ،اللوح التفاعليو ألعاب، و (، 3سئلة )ملحق رقم دوالب األ

 لى تطبيق وتجربة عملية.إالمواد المحسوسة في حال كانت هناك فعاليات تحتاج 

 

 حسب نظرية الذكاء الثالثي تقييم أداء الطلبةتوجيهات عامة ل
 

إن ر مرونة بالتقييم أيضًا، فاإظه المعلم المعلمة/على  ، فإن، وكما أشرنا سابقاً نموذج الذكاء الثالثيحسب 

باع نفس التوجه اتفيجب ، الب/ةل من نقاط الضعف لدى الطفي التدريس أساليب تظهر نقاط القوة وتعد   تبعات  

التالي أثناء بناء  اتباع المعلم المعلمة/على  ،ثيي على فهمنا لنظرية الذكاء الثالجراء تقييم مبنإلو في التقييم. 

 أدوات التقييم:

اختيار  ترك الخيار للطلبة فيي  أن و  ،للتقييم تشمل أسئلة متنوعة، أو تنفيذ مهام متنوعة / أدواتأداة إعداد -1

لبعد اع مجموعة من األسئلة مختلفة يقوم بوض)المعلمة(  المعلأي أن  ،هانجابة عسئلة التي يريدون اإلاأل

لب باختيار اللمادة الدراسية، ويسمح للط ة(الطالب) الطالبتفحص جميعها فهم  ،(ةتطبيقيو ، ةلييتحلو ، ة)عملي
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ل نص لى تحليإسؤال يحتاج  ففي الوقت الذي يجيب طالب عن جابة عنها.اإلفي سئلة التي يرغب األ

 لنفس المادة المتعلمة.ثبات فهمه وطرح بدائل، يقوم آخر بتصميم مشروع وشرح التفاصيل إل

على  بالطال الطالبة/مع األخذ بعين االعتبار بعدين: األول هو مدى سيطرة  الطالب الطالبة/تقييم أداء  -2

من المهم أن  ،والبعد الثاني مدى ارتباط المادة مع أهدافه الحياتية )البيئية(. ولذا ،المادة المتعلمة )المعرفة(

تلك  من ة(الطالب) الطالبجنيها يص مدى االستفادة التي يمكن أن أسئلة تفح (المعلم) المعلمةطرح ت

 .إجابته المعرفة وتوضيح ذلك في

 ،بين المجموعات وقتهعليها في الصف، توزيع  لعند إعطاء مهام جماعية للعم ة(المعلم) المعلمعلى  -3

نقاشهم  توجيهو ، الطلبةسماع  الهدف من التواجد في المجموعات هوفعلى كرسيه، الجلوس وحسب وليس 

وس وتشجيعهم ليفكروا بزوايا نظر مختلفة. أما ما له صلة بالتقييم، فالجل ،فكاروتعديل بعض األوتيسيره، 

 في المجموعات يساعد على التعرف على نقاط القوة والضعف لدى طلبته.

 

 للتذكير

ية، إلى تقو جوانب بحاجة حسب تعريف الذكاء الثالثي )الناجح(، فإن لكل شخص جوانب قوة و 
يلي. على لديه صعوبة في التعلم التحلًا على التعلم التطبيقي، و قادر  ة(الطالب) يكون الطالب فربما
يقي، لطالب في الجانب التطباز على جوانب القوة لدى يركهنا، وحسب النظرية، أن  )المعلمة( المعلم

ية جوانب ل تقو يحاو تطبيقية و فيركز على تحقيق أهداف  التعليمي في هذا االتجاه، يبني النشاطو 
تمرار بالفشل باس)الطالبة( الطالب  دد على تحقيق أهداف تشعرعليه أال يشالضعف إن أمكن، و 

ميقًا الطالب تحليل األمور تحلياًل ع ي(. فإن لم يكن باستطاعة)هذا ما يحصل في التعليم التقليد
الحياتية،  قاتهأهمية الموضوع وتطبيوتقييمها بشكل جيد )لضعف في قدراته التحليلية(، فقد يفهم 

 .لديه الدافعية لتعلم الموضوع وبالتالي تخلق
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 :ية بناء على تصور الذكاء الثالثي )الناجح(مخطط لوحدة تعليم

  

كيف 

بحسب ما تم  تعلمالمخرجات أستطيع قياس 

 التخطيط له

لمادة ل المعلمة/لى دليل إالرجوع  من خاللبتحديد مخرجات كل وحدة تعليمية،  (المعلم) المعلمةقوم ـت -1

 .(لى ذلكإما و  ،الرياضيةو اللغوية، و لمعرفة )المخرجات المعرفية،  كتاب المدرسيلى الإأو درسها ـتالتي 

لسابق( لى المخطط اإرجع ـتمن خاللها المخرجات )مهم أن  سستقيالطرق المختلفة التي  المعلمةيحدد ـت -2

 من المهم أن تكون تلك الطرق متنوعة وتأخذ بعين االعتبار الذكاءات الثالثة. لعمل ذلك. 

 

 الدرس األول .أ
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 اللغة العربية المبحث

  الفصل الثاني -السابع الصف

 الفلسطيني المقرر

 شرطي المرور عنوان الدرس

لى جانبه عكازتان نخرتان. هو الصبي حمودة.  دائماً كنت  أراه    النص يب أ صملقى بجوار  باب العمارة، وا 

حداث في ساقيه، ةمنذ    أقعده عن السير على قدميه.  سنه  بشلل  

 ما أمنيتك  في الحياة يا حمودة؟  :يوماً  سألته  

 .ون إبطاء: أن أكون شرطي  مرورفقال د

؟! شرطي   -  مرور 

 .ورنعم يا سيدي، شرطي  مر  -

 المرور يا حمودة؟ وما يروقك في شرطي    -

نيا كل ها في قبضة يده. ال - . إنه يملك  أحد قدر ما يملك من أمر   ما يروقني فيه؟ الد  الحاكم  وسلطان 

رفع يده ي أتمنى أن أقف وقفته، ؟امةاله شامخ   القامة، المطلق. انظر إليه، أال تجده في وقفته معتدل  

اكن  يتحرك  الط   ذات الق فاز   ذا المتحر  ك يسكن ف ويل، ويصدر أمره الن افذ، فإذا الس   !ي هدوءفي انطالق، وا 

ابلة يستمعون إلى حديث الفتى،واجتمع حولنا بعض   ويعجبون. الس 

 !أن يصبح شرطي  مرور حيطم وارتفعت صيحة سخرية من غالم بين الحاضرين يقول: المشلول

 فتجاوبت في المكان شتى من هنا وهناك. وعال القائل بضحكة،

 ؟مرور ودة: ولم ال أكون شرطي  فصرخ حم

إن أصبحت أنت  اب ه  ويا خر  على الط ريق، تفع صوته: يا حسرةً وار  فأجابه الغالم، وقد تضاعفت سخريته،

 !مرور شرطي  
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نفسه  ث م  ألقى فى،الم عا ليم  جب ارًة أوقفته على قدميه، ودفع بخطوات ه كما يدفع بها الس   وثب  حمودة  وثبةً 

ل  ه    .اوى على األرض  متقلص  العضالتفته على الغالم، وسرعان ما خارت قواه، بجسمه  ك 

ل  ط  تلك الحادثة،  م نذ   و  على حمودة ت ح  لت بشاشت ه   ملحوظ، ر أ   ل عب ر ت عن  ،هطقت نظراتولو نامة، جه تبد 

 وتصميم .  وعناد   صالبة  

ر  فيها ا في خفية . فألفيت ه  يتخي ر  األوقات التي تهدأ  فيها الحركة ،كنت أرقبه  يرويند  م لكي يقو  ؛لس 

ويا لها من تيه. ى عكاز لبأن يخطو دون اعتماد ع على نفسه، بمحاوالته في سبيل تقويم ساقيه، والت حام ل  

 ! واحتمال   ومجالدة   ن يمارسها في مصابرة  كا جبارة   محاوالت  

ئ م ر ت بعد  األي ام  أي ام .و   حمودة تجاربه ومحاوالته،وتابع  ف وج  ون  د ت  ب ه  يلقاني بباب  العمارة،و 

ت يه ...  ة،ع كا ز  ل ي  بادي الب شاش  باً  أ قب ل  ع  ، فهنأته لما أصاب  من تقد  بي أجمل    م ر ح   وليتني  م،ترحيب 

لو أستطيع  )أي ها القارئ   القامة ، راف ع  الهام ة، ف تل ر أي إذاً  س  معي،( أ ن أ دعوك  إلى الج  ل ة  شابا فار ع    ي ح 

اكن يتحرك في انطالق،وهو ي لقي ب أ رسمية ، ذا  مر ه  الن اف ذ على المأل أمامه، فإذا الس  ن الم توا  حر ك ي سك 

، حمودة في هدوء  رطي  الم رور.                                            ،إن ه                     ش 

 )محمود تيمور، بتصرف(

   

 تصنيف السؤال األسئلة سئلة المنهاجأ

 معرفي مباشر ؟من الشخصية الرئيسية في القصة -1 نجيب 

 معرفي مباشر .ف شخصية حمودة، كما رسمها الكاتبص  ن   -2 

 معرفي مباشر ليها الكاتب؟إلحادثة التي أشار ما ا -3 

 معرفي مباشر ؟رادتهساقا حمودة إلاستجابت هل  -4 
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بعد أن استطاع أن يعمل ماذا استطاع حمودة  -5 

 السير على عكازتين؟

 معرفي مباشر

 كمالإعاقة ويحرص على إ شخص لديه رأيك ب ما  -6 نفكر ونجيب

 ؟تعليمه

 قيمي والجواب متوقع

 قيمي والجواب متوقع ؟ضريرًا فساعدوه افتية رأو ما رأيك ب -7 

ويسخر منه الناس بسبب رجل فقد ساقه ما رأيك ب -8 

 ؟استخدامه عكازته

 قيمي والجواب متوقع

 

 

 :مهم أن نتساءل هنا

 حفيزها؟سئلة السابقة تاستطاعت األالتي ما هي مستويات المعرفة والمهارات الذهنية )حسب هرم بلوم(  -1

مدى  أيلى إ ،يا النظر المتعددةاوتفسيرها يعتمد على زو  ،على اعتبار أن المعرفة متعددة األبعاد -2

 على التفكير ورؤية وجهات النظر المختلفة؟ الطالب الطالبة/مساعدة السابقة سئلة استطاعت األ

 سئلة؟في تلك األ تكم من المهارات التي تحدث عنها شتيرنبرغ انعكس -3

 مالحظة:

ئلة الدرس مور المرتبطة بأسسيتم التعليق على الدرس األول )شرطي المرور( فقط لتوضيح بعض األ

 لومسئلة حسب هرم ببداء المالحظات على بعض القضايا المتعلقة بمستوى األا  المنهاج، و حسب 
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وضع ، وسنقوم فقط بجراء مثل هذا التعليقإلن يتم  ،حقة. ولكن في الدروس الاللثالثيوالذكاء ا

 الذكاء الناجح.نظرية سئلة وفعاليات بناء على أالنص كما هو وبناء 

 

 تي يمكن طرحها حسب الذكاء الثالثيال نشطة/ األ سئلةأنواع األ

 مالحظات ألسئلة/ أنشطة أمثلة التعليم التحليلي

ماذا تفهمين/ تفهم من جواب الغالم "إن ما يعجبني  تحليل

 في شرطي المرور هو أن الدنيا كلها في قبضة يده"؟

إلى  (المعلم) نتبه المعلمةـمن المهم أن ت

مطية( الن -اإلجابات المتوقعة )الشبلونية

جع شـالتي يمكن للطلبة أن يعطوها، وت

 زوايا نظر مختلفة.

 انتقاد

وهو أيضًا سؤال 

 افتراض

انتقدي/ انتقد موقف المجتمع الذي يقيم اإلنسان على 

ما يحققه من أهداف، فلو افترضنا أن الغالم لم 

نه اجتهد ولكيستطع الوصول إلى ما وصل إليه، أو 

لم ي قبل في كلية الشرطة بسبب إعاقته أو بسبب أمور 

أخرى، هل برأيك سيكون حكم المجتمع عادالً تجاهه؟ 

 فسر/ ي إجابتك.

** يمكن القيام بهذا النشاط بأزواج أو 

 في مجموعات صغيرة.

 (المعلم) )كما أوضحنا سابقًا، فالمعلمة

إن كان  هي من تحدد، حسب تقديرها

واج بأز عمل النشاط أو الفعالية باإلمكان 

 التنويع(. اأو بمجموعات، وعليه

ما حكمك على استخدام الكاتب كلمات مثل "غالم  حكم

ملقى على جانب الطريق، غالم مشلول". هل كنت 

ستستخدم عبارات أخرى، ما هي تلك العبارات؟ 

 فسري/ فسر إجابتك.

يمكن صياغة السؤال بطريقة أخرى 

باستخدام بطاقة  والعمل في مجموعات

العمل في أزواج/ مجموعات مرفقة أسفل 

 جدول األسئلة.
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قارني/ قارن بين معاملة الحكومات لذوي االحتياجات  مقارنة

الخاصة في السويد، ومعاملة ذوي االحتياجات 

الخاصة في فلسطين، )هذا ي لزمك الدخول إلى مواقع 

اإلنترنت لإلجابة عن هذا السؤال(. ما أوجه الشبه 

وأوجه االختالف؟ اذكري/ اذكر أهم نقطة اختالف 

تفسر برأيك معاملة الحكومتين لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

هات العامة، فعلى كما أشرنا في التوجي

االطالع والقراءة،  )المعلم( المعلمة

ع من الواق وعليها إعطاء أمثلة لطلبتها

 ن الواقع في فلسطين. يمكنفي العالم وم

بعض الظواهر )مثل جمع صورًا لأن ت

الوقوف في مواقف سيارات ذوي 

االحتياجات الخاصة، وعمل مالءمات 

في المباني....(، والتعامل مع األطفال 

من ذوي االحتياحات الخاصة في 

 المدارس، وما إلى ذلك.

عمل الطلبة  صنف المعلمةـيمكن أن ت

بحسب تصنيفات متنوعة ليسهل الحقًا 

 على الطلبة عملية المقارنة.

قي مي/ قي م موقف الشاب الذي سخر من الغالم، ما  تقييم

الذي يفسر سلوكه؟ من تعتقدين/ تعتقد أنه المسؤول 

عن تصرفات هذا الشاب ومواقفه السلبية تجاه الغالم؟ 

 وضحي/ وضح إجابتك.

يمكن العمل ضمن أزواج أو ضمن 

 مجموعات.

ث بالحدي (المعلم) قوم المعلمةـيمكن أن ت

مع  ناقشـك اإلنساني وتعن تشكل السلو 

الطلبة مدى تأثير البيئة على السلوك 

 اإلنساني ومدى تأثير الجينات.

 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة التعليم اإلبداعي

كم طائرة برأيكم تطير كل يوم في العالم بين المدن  خلق

والقارات؟ ما الذي يجعل الطائرات ال يصطدم بعضها 

- 
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سير كيفية توجيه حركة الببعض؟ ضعوا رسماً يوضح 

 في السماء.

يمكن من خاللها أن نقنع الناس  اً طرق -وسائل اقترحوا اختراع

 . جربوا ذلك علىاً خاص   اً بأن لكل واحد منهم احتياج

 في الصف. / زمالئكمزميالتكم

يمكن أن يقوم مجموعة من الطلبة 

بتصميم المنشور الحقاً وطباعته وتوزيعه 

والطلبة أو  ينالمعلم /اتالمعلمعلى 

 للمجتمع المحيط بالمدرسة.

المرور التحكم  شرطي /ةيستطيع شرطي /ـتكيف  اكتشاف

يكن / ـتبحركة السير وتحرير المخالفات في حال لم 

 على المفرق؟ موجوداً موجودة/ 

 مالحظة سابقة:

لى إ (المعلم) المعلمةنتبه ـتمن المهم أن 

 التيجابات المتوقعة )الشبلونية( اإل

يا شجع زواـتيمكن للطلبة أن يعطوها، و 

 النظر المختلفة.

هذا السؤال بشكل ثري، على  نجابة علإل

موقع إلى دخل ـتأن  (المعلم) المعلمة

الشرطة والتعرف على مجموع الوظائف 

 تعرف على التعريفـتأن  اهناك، وعليه

 المرور. شرطي /ةالوظيفي شرطي

فيها شرطة مرور، هل تخيلي/ تخيل مدينة ال يوجد  تخيل

ستكون خالية من الحوادث، أم ستكون مليئة بقتلى 

 .جابتكحوادث السير؟ فسري/ فسر إ

- 
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تنبأ بحالة الغالم، في حال لم يستطع المشي على  تنبؤ

قدميه، هل كان بإمكانه أن يكون شرطي سير؟ 

 وضحي/ وضح إجابتك.

 مالحظة سابقة:

ات إلى اإلجاب من المهم أن تنتبه المعلمة

المتوقعة )الشبلونية( التي يمكن للطلبة 

يشجع زوايا النظر تطوها، أن يع

 المختلفة.

 

 

 

 

 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة التعليم العملي

كيف يمكن لنا تغيير مواقف الناس تجاه ذوي  تطبيق

االحتياجات الخاصة؟ اقترحوا وسيلة يمكن تطبيقها 

 في مدرستنا.

- 

تخيلوا مكتبًا إلدارة السير في مدينة ومن يعملون  تأدية

هناك. وزعوا األدوار بينكم واكتبوا سيناريو بسيطًا 

يظهر فيه عمل كل شخص في متابعة مشكلة سير 

واحدة )مثال: الشرطية/ الشرطي التي/ الذي حررت/ 

/ ـحرر المخالفة، الشرطية/ الشرطي التي/ الذي ت

ي/ السائقة/ السائق التيفحص ملف السائق الجنائي، 

الذي استدعوها/ استدعوه للتحقيق...(. يمكن توزيع 

 الصف إلى مجموعات.

- 
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كيف يمكن لنا توظيف ما جرى مع الغالم في حياتنا  توظيف

الخاصة؟ ما هي الدروس التي يمكن الخروج بها 

 واالستفادة منها في حياتنا؟

- 

 

 

 

 بطاقة العمل في مجموعة

اسم 

 المجموعة

مالحظات )يضعها المدرس لتوضيح سير  السؤال
ميسر المجموعة، و الفعالية: الوقت، 

تفاصيل أدق للمطلوب من المهمة و 
 وسيرها(

مجموعة 

 (1رقم )

ى ما علبناء م اإلنسان موقف المجتمع الذي يقي   ي/ انتقدانتقد

يحققه من أهداف، فلو افترضنا أن الغالم لم يستطع الوصول إلى 

ب قبل في كلية الشرطة بسبنه لم يً أو اجتهد ولكما وصل إليه، 

عاقته أو بسبب أمور أخرى، هل برأيك سيكون حكم المجتمع إ 

 إجابتك. فسر /ي عاداًل تجاهه؟ فسر 

- 

 سير النقاش )يقوم أحد الطلبة بكتابته(

 

 (ااستنتاجات المجموعة )يقوم أحد الطلبة بكتابته
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 (ابكتابتهتساؤالت بقيت مفتوحة )يقوم أحد الطلبة 

 

 

 

 

 

  الدرس الثاني .ب

 

 التربية الدينية المبحث

 الفصل الثاني -الثامن الصف

 الفلسطيني المقرر

 صلح الحديبية عنوان الدرس

 الكاتب مطور الدرس

ل م  العودة إلى مكة، والط واف ببيتها العتيق، يراود المسلمين، إلى أن جاء ذلك اليوم  الذ ي أخبر فيه  النص ظل  ح 

يط وف  بالبيت، وقد استبشر  النبي  صلى هللا عليه وسلم أصحاب ه  برؤياه  التي رأى فيها أنه  يدخل  مكة و 

، فتهي لمون  بهذه الرؤيا؛سالم  وا لهذه الرحلة  العظيمة .ألعلمهم أن  رؤيا األنبياء حقٌّ

 

 خروج المسلمين ألداء العمرة:
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عمرة في اليوم األول من ذي القعدة سنة ست  للهجرة، ومعه خرج  الرسول  صلى هللا عليه وسلم ألداء  ال

 ألف  وأربعمئة  من الصحابة الكرام، وساق معه الهدي وقل ده، لىزوجه أم  سلمة رضي هللا عنها، وما يزيد  ع

ن ما خرج  ألداء  العمرة.  ليشعر قريشًا أنه لم يخرج للحرب والقتال، وا 

 

 المفاوضات بين المسلمين وقريش:

لم ا سمعت قريش بخروج النبي صلى هللا عليه وسلم، عقدت اجتماعًا قررت فيه عدم السماح للمسلمين 

ة، فلم ا علم النبي صلى هللا عليه وسلم بموقف قريشب يقًا وعرًا ر طريق سيره، فسلك طر غي   ،دخول مك 

ة، حرصًا منه على تجنب القتال، وتعظيمًا للبيت العتيق، وأرسلت قريش   رجاالتها،  بعض أسفل  مك 

ا على و ليستطلعوا الخبر، فتأكدوا من صدق المسلمين وأن هم ما خرجوا إال ألداء العمرة، ولكنهم أصر  

ة، ليقنع  رفضهم وعنادهم، فأرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم عثمان بن عفان رضي هللا عنه إلى مك 

ر عثمان رضي هللا قريشًا بالسماح للمسلمين بأداء العمرة، ولكن  قريشًا أصر ت عنه في  على موقفها، وتأخ 

العودة، وأشيع  نبأ قتله، فغضب  الرسول صلى هللا عليه وسلم، وطلب من أصحابه مبايعته على قتال 

م يت بيعة الرضوان.  المشركين، فبايعوه وس 

 

 ُبنود صلح الُحديبية:

بن  نادها، وأرسلت سهيالً علمت قريش بالمبايعة، وشعرت بخطر الحرب يقترب منها، فتراجعت عن ع

، تم  االتفاق على اآلتي:  عمرو للتفاوض مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبعد نقاش  ومفاوضات 

1. .  وقف الحرب بين الطرفين مدة عشر سنوات 

 ن إلى المدينة دون أن يؤدوا العمرة هذا العام، على أن يؤدوها العام المقبل.و يعود المسلم .2

ه إليهم، ومن أتى قريشًا من المسلمين قبلوه.من أتى محمدًا من  .3  قريش بغير إذنهم رد 

ل ئمن رغب من قبائل العرب أن يدخل في حلف قريش فله ذلك، ومن رغب من هذه القبا .4

 الدخول في حلف  محمد  صلى هللا عليه وسلم فله  ذلك.
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 موقف المسلمين من الصلح:

اق، ومن هؤالء عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، الذي لقد تذم ر بعض  الصحابة من بعض بنود هذا االتف

ًا؟ قال: بلى، قال: ق  نبي  هللا ح ت  أتى الن بي صلى هللا عليه وسلم غاضبًا عند كتابة ذلك الصلح، فقال: ألس

لنبي ؟ قال ااً ألست على حق وعدونا على باطل؟ قال: بلى، فقال عمر: فلم تعطي الدنية  في ديننا إذ

لم: إن ي رسول هللا، ولست أعصيه، وهو ناصري، فقال عمر: أولست كنت تحدثنا أنا صلى هللا عليه وس

سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال 

ف  به". ولم تطب نفس عمر إال عندم نزلت  اعمر: ال، فقال النبي  صلى هللا عليه وسلم: "فإن ك آتيه وم طو 

ح أن الذي جرى ما هو إال فتح  عظيم .  سورة الفتح ت وض 

ث م  إن  النبي  صلى هللا عليه وسلم أقبل  على أصحابه، فقال لهم: "قوموا فانحروا، ث م  احلقوا، وكرر ذلك 

، فدخل على زوجه أم  سلمة، وذكر لها ما حدث، فأشارت إليه أن ينحر هديه  ثالثًا". فما قام منهم أحد 

، ففعل ذلك، ولم ا رأى المسلمون ما فعله النبي  صلى هللا عليه وسلم، اً يحلق رأسه، دون أن يكل م أحدو 

د ، وقفل النبي  صلى هللا عليه وسلم يقاموا فنحروا ما معهم من اله  ع ل  بعضهم يحلق  رؤوس بعض  ، وج 

رة، بعد أن مكث في الحديبية قريبًا من عشرين  يومًا. راجعًا إلى المدينة المنو 

 

 أوال : التعليم التحليلي

 مالحظات السؤال/ النشاط  المهارة

من الواضح أن الشروط التي وضعتها قريش للنبي   التحليل

محمد )ص( لم تكن لصالحه بأي شكل من األشكال. 

 يمكن العمل في مجموعات صغيرة.
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 5 اذكر /ي ذكر ا ؟ما الذي باعتقادك جعله يقبلها

 .أسباب

رأيك بسلوك عمر بن الخطاب وعتابه على النبي ما   االنتقاد

 لقبوله هذا االتفاق المهين بنظره؟

- 

هل باعتقادك كان من الحكمة أن يطلب النبي )ص(   الحكم

كون تمن صحبه مبايعته لقتال المشركين من دون أن 

 معهم أسلحة وتجهيزات؟ لماذا فعل ذلك باعتقادكم؟

- 

قارنوا بين الصورة التي خرج فيها المسلمون من مكة   المقارنة

ايير على معاتفقوا ليها. بها إوالصورة التي رجعوا 

القدرة و ومن ثم أجروا التقييم )مثاًل: األعداد،  المقارنة

 .العسكرية للطرفين...(

ير )التفك )المعلمة( المعلميجب على 

ن ا  و مع الطلبة على معايير المقارنة، 

يمكن أن  ،ذلكاستعصى عليهم 

 قترح عليهم بعض المعايير(ت  

ما الذي كان يمكن أن يحصل لو لم يرجع عثمان بن   التقدير

ن في سيناريوهات كا ي/ فكرلى النبي؟ فكر إعفان 

 يمكن لها أن تحصل إن حصل هذا األمر؟

- 

سلوك عمر بن الخطاب، وسلوك  ي/ قي ممقي    التقييم

 جابتك.إ ي/ وضحالصحابة. وضح

ر لتفكيلمن المهم عدم دفع الطلبة 

فقط بتوجه واحد مقبول ويمثل 

 .المعلم المعلمة/بالضرورة رأي 

 بداعيثانيا : التعليم اإل
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 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة  المهارة

قوموا بعمل سيناريو يوضح النقاش الذي حصل بين   خلق

 عثمان بن عفان وممثلي قريش.

- 

نتعلم عن عالقة الحاكم بالمحكوم  ماذا يمكن لنا أن  اكتشاف

من رفض الصحابة االنصياع ألوامر النبي، 

واعتراض عمر على سلوك النبي، وانصياع النبي 

 لرأي أم سلمة؟

- 

لنفترض أن المشركين لم يلتزموا بعهدهم، ما الذي   افتراض وتنبؤ

كنت تتوقعينه/ تتوقعه إن لم يسمح للمسلمين بالدخول 

لوا دخلوهم سنة  إضافية؟ وأج 

- 

 ثالثا : التعليم العملي

 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة  المهارة

قوموا بكتابة اتفاقية بين شخصين متنازعين. اختاروا   تطبيق

موضوع النزاع، وقوموا بوضع بنود اتفاق تضمن لكل 

 طرف حقه.

 يمكن العمل في مجموعات

فيها وضع ما هي المجاالت الحياتية التي يمكن   استخدام معرفي

 اتفاقيات؟ أعطي/ أعط أمثلة من كل مجال.

- 
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كان الرسول في سلوكه )عندما حلق رأسه ونحر هديه(   استخدام تطبيقي

نموذجًا. توسعوا أكثر في هذا السلوك وأعطوا أمثلة من 

 حياتنا العامة.

- 

ما الذي يمكن أن نتعلمه نحن كفلسطينيين في موضوع   توظيف

 ديارهم من النص المطروح؟رجوع الالجئين إلى 

- 

 

 

 بطاقة العمل في مجموعة

اسم 

 المجموعة

مالحظات )يضعها المدرس لتوضيح سير  السؤال
ميسر المجموعة، و الفعالية: الوقت، 

تفاصيل أدق للمطلوب من المهمة و 
 وسيرها(

مجموعة 

 (1رقم )

من الواضح أن الشروط التي وضعتها قريش للنبي 

محمد )ص( لم تكن لصالحه بأي شكل من األشكال. 

 5 / اذكرذكري اما الذي باعتقادك جعله يقبلها، 

 .أسباب

أن يجد نصوصًا يعود  علم )المعلنة(على الم

ليها الطلبة حول الخروج من مكة )يمكنه إ

 لى دروس سابقة(.إالرجوع 

 أحد الطلبة بكتابته( سير النقاش )يقوم

 

 (ااستنتاجات المجموعة )يقوم أحد الطلبة بكتابته
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 (اتساؤالت بقيت مفتوحة )يقوم أحد الطلبة بكتابته

 

 

 

 

 

 الدرس الثالث  .ج

 

 الدراسات االجتماعية المبحث:

 التاسع الصف

 الفلسطيني المقرر

 الفقر عنوان الدرس

مطور مقترح 

 الدرس

 الكاتب

 من الدرسمقتطفات  النص

 مفهوم الفقر ومؤشراته:
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توجد في جميع أنحاء العالم، وتختلف نسبة الفقر ومقاييسه من دولة إلى أخرى  ،الفقر ظاهرة قديمة حديثة

على أساس مستوى دخل الفرد واستهالكه من السلع، ومستوى معيشته، فمن يعد فقيراً في الواليات المتحدة 

 الدول األفريقية أو غيرها.ًا في إحدى قد يعد غني   ،األمريكية

بحيث  ،إلنسانالحاجات األساسية لإلنسان: عبارة عن السلع الغذائية وغير الغذائية الالزمة ل -

 ته وتحقق قدرته على مزاولة نشاطاته االعتيادية بصورة مقبولة.ًا وتحفظ كراميبقى حي  

ت والنقل، واالتصااللى التعليم إ: يحسب على أساس السلة األساسية باإلضافة خط الفقر -

 أسرة فقيرة. الً قشي 2470أفراد ودخلها  5تعد األسرة المكونة من والصحة ومستلزمات المنزل. 

نسان معه الحصول على الحد األدنى من الحاجات الغذائية الفقر المدقع: ال يستطيع اإل -

سرة . تعد األاً األساسية الالزمة للحصول على الحد األدنى من السعرات الحرارية لبقائه حي  

 ضمن تصنيف الفقر المدقع. الً قشي 1974أفراد ودخلها أقل من  5المكونة من 

عدم قدرة الفرد على بلوغ الحد األدنى من االحتياجات األساسية، كالملبس، والمأكل،  :يعرف الفقر بأنه

 نسانية. والمأوى، والتعليم، والصحة، والحرية، والكرامة اإل

ألمم المتحدة ووثائقها عددًا من المؤشرات التي تدل على وجود الفقر في أي وقد حددت تقارير هيئة ا

 مجتمع، ومن هذه المؤشرات:

 تدني دخل الفرد، وتدني حصته من الدخل القومي. -1

 تدني المستوى الصحي، وانتشار األمراض السارية. -2

 معدل الوفيات عند المواليد. -3

 ارتفاع نسبة الخصوبة عند المرأة. -4

 القراءة والكتابة.لمام بضعف اإل -5

... 

تفاقمت ظاهرة الفقر بسبب النكبات السياسية المتالحقة للشعب الفلسطيني منذ منتصف  ،في فلسطين

، جراءات التعسفية لالحتالل الصهيونيالقرن الماضي حتى اآلن، وفي السنوات األخيرة مع تصاعد اإل
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لحاق أضرار جسيمة بالقطاعاتارها، وتقييد حرية تنقل كإغالق المناطق الفلسطينية، وحص  السلع، وا 

غراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الصهيونية، إضافة اإلنتاجية، وخاصة الزراعة، من خالل إ 

بناء جدار لتفافية، و اء مستوطنات جديدة، وشق الطرق االلى مصادرة األراضي لتوسيع المستوطنات، وبنإ

المؤسسات، و  وضرب شبكات المياه والكهرباء، ،التحتية األساسيةالضم والتوسع العنصري، وهدم البنية 

حتالل في المعامالت التجارية الفلسطينية، من خالل سيطرتها على الموانئ وكذلك تحكم سلطات اال

 البحرية، والجوية، والحدود، والسياسات التجارية الفلسطينية.

... 

 دافها:التنمية المستدامة وأه

 ،لفقر في العالم، والمخاطر الناجمة عنه، ال بد من حشد الجهود الوطنية، والعالميةنظرًا لتسارع دائرة ا

لمكافحته، من خالل: تنمية الموارد البشرية، كاالهتمام بالصحة والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز 

اء على ية، والقضالديمقراطية، والمشاركة في اتخاذ القرار، وتعزيز النمو االقتصادي في البلدان النام

 الفقر، من خالل توفير فرص عمل، وزيادة الدخل، وتحقيق األهداف التي حددها مؤتمر التنمية المستدامة:

 تقليص نسبة الفقراء الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم. -1

 تمام مرحلة التعليم األساسي بالكامل.ا  تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم، و  -2

 تقليل نسبة وفيات األمهات عند الوالدة، ووفيات األطفال دون سن الخامسة. -3

 يدز والمالريا.وقف تفشي األمراض الخطيرة، مثل اإل -4

ذه المؤسسات: ه دور في مكافحة الفقر، ومن أبرزبوتسهم المؤسسات بأشكالها المختلفة في فلسطين 

عى األسر المحتاجة، والحاالت االجتماعية ، كوزارة الشؤون االجتماعية التي تر المؤسسات الحكومية

، والمؤسسات األهلية ،الصعبة، مثل وفاة المعيل الرئيس، أو مرضه، أو الشيخوخة، أو االعتقال

كلجان الزكاة، والجمعيات الخيرية، والفصائل واألحزاب السياسية التي تقدم المساعدات العينية، 

تي تقدم مساعدات لألفراد واألسر الفقيرة من الالجئين، ، كوكالة الغوث الدولية الوالمؤسسات الدولية

نمائي الذي لعب دورًا كبيرًا في مكافحة الفقر، من خالل إيجاد فرص عمل وبرنامج األمم المتحدة اإل
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ة التحتية شاريع البنيضمن مشاريع مدرة للدخل، خاصة المشاريع الزراعية واالقتصادية المختلفة، وم

 المياه، والصرف الصحي، والبيئة.و والصحة،  في التعليم،

 أوال : التعليم التحليلي

 مالحظات السؤال/ النشاط  المهارة

في رام هللا، تعتبر األسرة ذات الخمس أنفس فقيرة إن   التحليل

أما في  ًا.دوالر  680يقل عن  الشهري  كان دخلها

ن قل إمن دون أبناء يعتبرون فقراء  اجو ألز فاالقدس، 

 ؟. ما الذي يفسر ذلكاً دوالر  1670 دخلهم عن

- 

ربط عارض التقرير بين مساعدة الجمعيات   االنتقاد

بهذه  ما رأيك .لخروج من حالة الفقرواللفلسطينيين 

هل يمكن أن يكون استمرار المساعدة  ؟الممارسة

حدين؟ ما الذي على المؤسسات الداعمة  اذ اً سالح

 ؟العوزخراج الفلسطينيين من دوائر عمله إل

- 

تحاول الدول النامية جاهدة تقليل نسب الفقر في   الحكم

ولكنها تفشل باستمرار. ما الذي يمكن قوله  ،بالدها

ما الذي يجعل األمر شبه و  ؟عن سياسات تلك الدول

 مستحيل؟

- 
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قوموا بعمل مقارنة بين فلسطين واألردن، من ناحية   المقارنة

 احتساب نسب الفقر وأسبابه.

ى لإالدخول  الطالب الطالبة/على 

حصاء المركزي جهاز اإل يموقع

 للبلدين.

واستمرت  ،لو استمر الوضع على ما هو عليه  التقدير

سلطات االحتالل في مصادرة األراضي الزراعية، 

فكيف سيؤثر ذلك على الوضع االقتصادي 

 جابتك.إ فسر /ي ر الفلسطيني؟ فس

- 

موا مدى االستدامة وقي  قوموا بقراءة أهداف مؤتمر   التقييم

مة تلك األهداف للوضع القائم في فلسطين. ما ءمال

الذي يمكن أن نتعلمه من األهداف عن وضعنا في 

 ؟فلسطين

ومن ثم قوموا بوضع أهداف قد تالئم الوضع 

 ؟الفلسطيني بناء على النقاش وقراءة بعض المعطيات

 يمكن العمل هنا بمجموعات.

 بداعيثانيا : التعليم اإل

 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة  المهارة

يستطيع  applicationقوموا باقتراح تطبيق   اختراع

المحتاجون وضعه على هواتفهم وطلب المعونة 

والمساعدة مع الحفاظ على الخصوصية. ما هي 

- 
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المعلومات المطلوبة التي ستساعدكم من ناحية على 

سهولة الوصول للشخص، والحفاظ على سرية 

 المعلومات، والتأكد من صدق المتوجه؟

ألف  30هناك صاحب شركة، دخله الشهري حوالي   اكتشاف

دوالر، ولكنه يحتاج إلى دفع رواتب للموظفين بقيمة 

ألف دوالر، وفواتير وتكاليف تشغيلية وتأمينات  15

آالف دوالر. أبناؤه يدرسون في مدارس  5بقيمة 

آالف  5حوالي خاصة وفي جامعة بيرزيت ويكلفونه 

دوالر شهري ًا، وهنا لم نحتسب الطعام والشراب 

واالتصاالت والمواصالت والبنزين وما إلى ذلك. 

 باعتقادكم، هل هذا الشخص فقير أم غني؟

 اقترحوا معادلة أخرى لحساب درجة الفقر.

- 

تخيل أن جميع الناس أصبحوا متعلمين، باعتقادك،   تخيل

هل سيكون وضعهم االقتصادي أفضل؟ كيف 

 تفسرين/ تفسر إجابتك؟ 

- 

لنفترض أنه ال توجد مؤسسات مجتمع مدني أو   افتراض

مؤسسات تدعم الفقراء وتوقفت األونروا عن تقديم 

- 
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خدماتها لالجئين، كيف سيتغير وضع الفلسطينيين؟ 

 إجابتك.فسري/ فسر 

ما الذي يمكن أن نتنبأه في حال استمر اإلغالق في   تنبؤ

فلسطين بسبب فيروس كورونا لعدة أشهر؟ ما هي 

السلوكيات االجتماعية المتوقعة في مجتمع ستكثر 

فيه البطالة وترتفع فيه نسب الفقر في السنوات 

 الالحقة؟

- 

 

 

 

 ثالثا : التعليم العملي

 مالحظات أنشطةأمثلة ألسئلة/   المهارة

طبق معادلة احتساب الفقر والفقر المدقع، وحدد نسب   تطبيق

 الفقراء في األردن، ولبنان، والعراق. 

- 

قوموا بمراجعة اإلحصائيات الفلسطينية حول نسب   استخدام تطبيقي

الفقر، ونسب األمية، ونسب الزواج المبكر، ونسب 

 العمل بمجموعات
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العمل، وأنواع األمراض، وتوزيع المهن في سوق 

والتخصصات الجامعية، والدخل القومي.. اقترحوا 

أفكارًا تساعد المجتمع الفلسطيني بالخروج من محنته 

 االقتصادية.

قوموا بوضع خطة تستطيعون فيها مساعدة المحتاجين   تأدية

في حي كم؟ الخطة تتضمن )كيفية معرفة عدد 

المساعدة على المحتاجين، ونوع االحتياج، وكيفية 

 المدى القريب، وكيفية المساعدة على المدى البعيد...(.

 العمل في مجموعات

 بطاقة العمل في مجموعة

اسم 

 المجموعة

مالحظات )يضعها المدرس لتوضيح سير  السؤال
ميسر المجموعة، و الفعالية: الوقت، 

تفاصيل أدق للمطلوب من المهمة و 
 وسيرها(

مجموعة 

 (1رقم )

مة ءبقراءة أهداف مؤتمر االستدامة وقيموا مدى مالقوموا 

تلك األهداف للوضع القائم في فلسطين. ما الذي يمكن 

 ؟أن نتعلمه من األهداف عن وضعنا في فلسطين

قوموا بوضع أهداف قد تالئم الوضع  ،ومن ثم

 الفلسطيني بناء على النقاش وقراءة بعض المعطيات.

 ل بمجموعات.ميمكن الع

توفير بعض  المعلم المعلمة/على 

حصائيات حول )نسب الفقر في فلسطين، اإل

نسبة و مراض السارية، األو معدل الدخل، و 

 األمية..(.
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قر، طينية حول نسب الفسحصائيات الفلقوموا بمراجعة اإل 

مية، ونسب الزواج المبكر، ونسب وأنواع ونسب األ

مراض، وتوزيع المهن في سوق العمل، والتخصصات األ

لجامعية، والدخل القومي.. قوموا باقتراح أفكار تساعد ا

 لخروج من محنته االقتصادية.لالمجتمع الفلسطيني 

- 

 سير النقاش )يقوم أحد الطلبة بكتابته(

 

 (ااستنتاجات المجموعة )يقوم أحد الطلبة بكتابته

 

 (اتساؤالت بقيت مفتوحة )يقوم أحد الطلبة بكتابته

 

 

 

 

 الدرس الرابع  .د

 

 : اللغة العربية المبحث

 الفصل الثاني -العاشر الصف

 الفلسطيني المقرر
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 الفيسبوك "فضاء معرفي وتواصل اجتماعي" عنوان الدرس

مطورة مقترح 

 الحصة

مدرسة الروضة الحديثة مع طالبتيها  -لى حصة حضرتها المعلمة ردينة داودإتم الرجوع 

 رحاب دويك ولميس محيسن.

لوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي أحدثت نقلة و فيه أن التطورات التكنمما ال شك  النص

ة، نترنت في جميع أرجاء المعمورة كافنوعية، وثورة حقيقية في عالم االتصال والتواصل؛ إذ انتشرت شبكة اإل

واألفكار  والتعارف، وتبادل اآلراء بوربطت أصقاع هذا العالم بفضائها الواسع، وعبدت الطريق للمجتمعات للتقار 

لكترونية والرغبات، حيث أفاد كل متصفح لهذه الشبكات من الوسائط المتعددة المتاحة فيها، ثم ظهرت المواقع اإل

له، عالم الحديث وشكلها دور كبير في تغيير مضمون اإل التي كان ،والمدونات الشخصية، وشبكات المحادثة

من جهة، وبين المستخدمين أنفسهم من جهة أخرى.  ل بين أصحابها ومستخدميهاوأرست دعائم نوع من التواص

المسافات بين  بلكتروني افتراضي، قر  إوشهد العالم في السنوات األخيرة نوعًا من التواصل بين البشر في فضاء 

جتماعي، اال التواصلواصل بين الناس شبكات الشعوب، وألغى الحدود، وزاوج بين الثقافات. سمي هذا النوع من الت

هتمين، وأدت األحداث السياسية والطبيعية في العالم دورًا كات، واستأثرت بجمهور واسع من الموتعددت هذه الشب

ة كان الفضل أيضًا لهذه الشبكات في إيصال األخبار السريع ،بارزًا في التعريف بهذه الشبكات. وفي المقابل

، ما ساعد في شهرة هذه الشبكات وسرعة انتشارها ،فيديو عن تلك األحداثوالرسائل المتعددة الوسائط، ومقاطع ال

 وغيرهما. ،ومن أهمها: فيسبوك وتويتر

شبكة اجتماعية حظيت بقبول كثير من الناس وتجاوبهم، من جيل الشباب في جميع أرجاء العالم، وهي  وفيسبوك

م، في رحاب 2004اية نشأتها في شباط عام ( في بدغال تتعدى حدود مدونة شخصية لطالب يدعى )مارك زوكربير 

فيسبوك محصورة في نطاق الجامعة، وبحدود أصدقائه، ولم يخطر بباله، جامعة هارفارد األمريكية؛ إذ كانت مدونة 

دود ًا، إذ تخطت شهرتها حح العالم االفتراضي في مدة زمنية قصيرة جد  اأن هذه المدونة ستجت ،وصديقين له

 مدارس تلك المنطقة. الجامعة، وانتشرت في

ألنه جعل العالم مدينة أو قرية صغيرة يتواصل فيها  ،وما لبث موقع فيسبوك أن غدا مظهرًا من مظاهر االنفتاح

ًا من مظاهر االنفتاح، يصل األشخاص بعضهم الناس بآرائهم وأفكارهم وصورهم، وهذا ما يجعله مظهرًا إيجابي  

لدول، يجابيات فيسبوك، أنه انفتاح معرفي واسع بين اإواصل الزمنية. ومن ببعض بعيدًا عن الحواجز المكانية والف
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ويساعد على سرعة التواصل والتعارف بين األشخاص، ومعرفة أهم أخبارهم، وأهم األحداث على المستوى 

يدة دنشاء عالقات اجتماعية جإما يساعد على  ،االجتماعي، والرياضي، والفني، والديني، وجميع المجاالت األخرى 

هم في يوم ليإمكانية الوصول ألصدقاء قدامى لم تكن لتصل إبعيدًا عن أماكن العمل والدراسة واألسرة، ومنها مثاًل 

يصال معلومات عن مجموعتك وعن نفسك بسرعة هائلة، ووسيلة لتعبير األشخاص عن أنفسهم  من األيام، وا 

لو من بعض ال يخ موقع فيسبوك يجابيات كلها، فإناإلوعلى الرغم من هذه كة آرائهم وأفكارهم مع اآلخرين. ومشار 

الجوانب السلبية التي تؤثر في حياة البشر، ولعل أهمها وأخطرها اكتساب عادات وتقاليد غربية بعيدة كل البعد عن 

شخاص، ابي بين األيجللتواصل اإل ةللثقافة واالنفتاح المعرفي، ومثلما كان وسيل اً عاداتنا وتقاليدنا، فكما كان مصدر 

 فهو وسيلة أخرى للتواصل السلبي بينهم أحيانًا.

ن شاعت في حياتنا، فحري بنا العمل على جانبي الوعي،  وأخيرًا، ال بد من القول إن مواقع التواصل االجتماعي، وا 

ويمسي سلبيات، نحذر اليجابيات و والتوعية، واستخدامها بما ال يتعارض مع مبادئ ديننا ومقومات ثقافتنا، فنأخذ باإل

يجابياته منصة تعليمية واجتماعية، إن أحسنا استخدامه، ووظفناه فيما يطور حياتنا المستقبلية، ويجعلنا فيسبوك بإ

والعشرين  يداالتعاطي مع متطلبات القرن الحمن ننا نواكب مستجدات التقنيات الحديثة بمجاالتها المتعددة، كما يمك  

 ومهاراته.

 

 

 

 أوال : التعليم التحليلي

 مالحظات السؤال/ النشاط  المهارة

ما هي األسباب التي تجعل فيسبوك البرنامج األكثر   التحليل

 ؟ه؟ ما هي مميزاتفي العالم انتشاراً 

- 
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"يمسي ما مدى موافقتك مع ما قاله كاتب المقالة   االنتقاد

  ".فيسبوك بإيجابياته منصة تعليمية واجتماعية

- 

كل شخص يفتح حسابًا في فيسبوك، عليه الموافقة   الحكم

لى حسابه وتجميع إلدخول ثان  باللسماح لطرف 

المعلومات عنه وعن أصدقائه والقدرة على قراءة ما 

يات شكالما هي اإل كتب على صفحته الشخصية.ي  

المتوقعة من كشف المعلومات الشخصية لطرف ال 

 ؟وه /يتعرف من ه

- 

زات، ممي)ب وتويتر آفيسبوك وواتسقارن بين  -1  المقارنة

يجابيات  ،سيئاتو مات، ااستخدو  كل واحد وا 

 .(امنه

ي ل اجتماعقارن بين فيسبوك وشبكات تواص -2

  مكانه. ولتحاول الحل

يمكن العمل في مجموعات: على 

لى قل عواًل على األأالطلبة التعرف 

منصات أخرى للتواصل  3

مثال مواد حولها. وجمع االجتماعي 

 Linkedin, Nextعلى ذلك: 

door, ello, Me We. 

بشكل عام والشبكات  لوجياو عند استخدام التكن  التقدير

فإن الناس تتخلى عن قيمة  ،كل خاصاالجتماعية بش

ما الذي سيحصل في المجتمعات  ."الخصوصية"

سنوات فيما يتعلق بالخصوصية؟  10بتقديرك بعد 

 هل يمكن عمل شيء لمواجهة الموضوع؟

يمكن العمل بأزواج ومن ثم مشاركة 

 الطلبة بنتائج النقاش.
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تحدث الكاتب عن التبادل الثقافي مرة كإيجابية ومرة   التقييم

ا مدى م النص؟ما رأيك بما قاله الكاتب في  .كسلبية

 موافقتك مع طرحه؟

 تشجيع الطلبة المعلم معلمة/على ال

إن -وتقييمه  ضعلى رؤية التناق

 فيما قاله الكاتب. -وجد

 بداعيثانيا : التعليم اإل

 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة  المهارة

تطبيق يساعد الناس  applicationقومي/ قم باختراع   اختراع

على التواصل فيما بينهم ولكن يحافظ في نفس الوقت 

قوانين تنظم  10على الخصوصية. ضعي/ ضع 

 ذلك؟

 يمكن العمل في مجموعات

على كل طالبة/ طالب المشاركة بخبرتها/ بخبرته في   اكتشاف

استخداماتها/ استخداماته للفيسبوك. يطلب من الطلبة 

البرنامج، وعلى كل شخص )أو الدخول إلى مميزات 

األشخاص الراغبين بذلك( تحضير ميزة وشرحها 

لباقي الطلبة. على المعلمة/ المعلم تشجيعهم على 

البحث وعرض مزايا/ مخاطر مهمة قد ال تكون 

 معروفة للجميع.

- 
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يتحدث الكثير عن مرحلة التواصل االجتماعي بعد   تخيل

سب الية حمرحلة فيسبوك؟ ما هي صفات الحقبة الت

 رأيك؟

- 

كيف ستتأثر سلوكيات الناس وهم يعرفون أنهم   تنبؤ

مراقبون وأن معلوماتهم الشخصية مستغلة؟ ما رأيك 

 بهذه المعضلة؟

على المعلمة/ المعلم إحضار 

مقاالت/ مقاطع من محاكمات 

زوكربيرغ، وأفالم قصيرة وثائقية من 

الجزيرة وغيرها باللغة العربية( حول 

شركة فيسبوك المعلومات استخدام 

الشخصية للتسويق وللمالحقات 

السياسية أحيانًا. )هناك الكثير مما 

 نشر في هذا المجال(

 ثالثا : التعليم العملي

 مالحظات أمثلة ألسئلة/ أنشطة  المهارة

تحدث من خالل عرض تقوم ببنائه أو نشاط صفي   تطبيق

اعتقادك بتخططه عن واحد من تطبيقات فيسبوك التي 

 ال يعرفها أصدقاؤك.

- 

ما هي الصور المختلفة الممكنة الستخدام فيسبوك  -  استخدام معرفي

كمنصة لتناقل المعرفة والمعلومات )التحدث هنا 

 عن أشكال االستعمال(.

يمكن أن يقوم بعض الطلبة بذلك 

كوظيفة منزلية ومن ثم مشاركة باقي 

الطلبة إن رغبوا بما قاموا به وشرح 

 باب التي دفعتهم لعمل ذلك.األس
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قومي/ قم بإجراء التعريفات الضرورية لفيسبوك  -

 للحفاظ قدر اإلمكان على الخصوصية.

 تحتاج إلى إبقاء مواضيعلو كنت اليوم تحتاجين/  -

وصور على الصفحة الخاصة بك، وحذف ما 

تعتقدين/ تعتقد أنه قد يشكل إشكالية لك، ما الذي 

كنت ستبقينه/ ستبقيه وما الذي كنت ستزيلينه/ 

 ستزيله؟

أدخلوا على موقع "حملة"، واقرأوا الباب المتعلق   توظيف

بالمعطيات حول استخدام الفلسطينيين لفيسبوك. كيف 

يمكن االستفادة من هذه المعطيات إما للتسويق أو 

 للتوعية؟

 موقع حملة

المركز العربي لتطوير اإلعالم 

 االجتماعي 

https://7amleh.org/ 

ما هي أفضل الطرق التي يمكن لنا استخدام فيسبوك   تأدية

بأريحية فيها مع الحفاظ على خصوصيتنا وخصوصية 

 أصدقائنا وأسرنا بنفس الوقت؟

يمكن أن يقوم الطلبة بكتابة نشرة من 

صفحة واحدة مصممة بشكل جاذب 

إنفوغرافية مثاًل(  للنظر )معلومات

وتوزيعها على الطلبة تتحدث عن 

موضوع الخصوصية وكيفية الحفاظ 

 عليها.

جزء كبير من المعلومات المنشورة على فيسبوك   تطبيق وتصميم

معلومات منتقصة أو خاطئة. اقترحي/ اقترح طريقة  

 يمكن العمل في مجموعات.

https://7amleh.org/
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تساعدين/ تساعد فيها اآلخرين على تحديد مدى دقة 

 تحدثي/ تحدث عن الكيفية.المعلومات عند قراءتها. 

 بطاقة العمل في مجموعة

اسم 

 المجموعة

مالحظات )يضعها المدرس لتوضيح سير  السؤال
ميسر المجموعة، و الفعالية: الوقت، 

تفاصيل أدق للمطلوب من المهمة و 
 وسيرها(

مجموعة 

 (1رقم )

ات، مميز  :وتويترآب قارنوا بين فيسبوك وواتس -1

 .اسيئات كل واحد منهو مات، ااستخدو 

بين فيسبوك وشبكات تواصل اجتماعي  واقارن -2

 مكانه. ولتحاول الحل

يمكن العمل في مجموعات: على الطلبة 

منصات  3قل على واًل على األأالتعرف 

أخرى للتواصل االجتماعي وجمع مواد 

 ,Linkedinحولها. مثال على ذلك: 

Next door, ello, Me We 

 النقاش )يقوم أحد الطلبة بكتابته(سير 

 

 (ااستنتاجات المجموعة )يقوم أحد الطلبة بكتابته

 

 (اتساؤالت بقيت مفتوحة )يقوم أحد الطلبة بكتابته

 
 

 الدرس الخامس .ه

 

 اإلسالميةالتربية  المبحث
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  الفصل الثاني -الحادي عشر الصف

 الفلسطيني المقرر

 القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني( -ابن قدامة المقدسي -)الط برانيمن علماء فلسطين  عنوان الدرس

 مدرسة أبو بكر الصديق -المعلمة وئام قنديل اسم مطورة الدرس

اشتهرت فلسطين على مدار التاريخ بأنها منارة للعلم والعلماء، فقد برز فيها كثير من العلماء الذين تركوا إرثًا  النص

 ومن هؤالء العلماء: ،ًا كبيراً علمي  

 اإلمام الطبراني: 

 هـ.260ي عكا سنة فلى طبريا، ولد إحمد الشامي، أبو القاسم، محدث مشهور، ي نسب أهو سليمان بن   

لى بغداد والكوفة والبصرة والمدائن والحجاز ومصر واليمن، واستوطن أصبهان، وامتدت إرحل في طلب العلم   

 رحالته العلمية ثالثين سنة.

 شيوخه: علي بن عبد العزيز البغوي، وأبو عبد الرحمن النسائي.من   

 من تالميذه: أبو نعيم األصبهاني، وأحمد بن عبد الرحمن األزدي.  

، منها: المعاجم الثالثة في الحديث الشريف )الصغير واألوسط والكبير(، وكتاب 76له من المؤلفات حوالي   

ن ة، وكتاب الدعاء، وكتاب المناسك.  الس 

 هـ، بأصبهان عن مئة عام.360ه: توفي الطبراني سنة وفات  

:  اإلمام ابن قدامة المقدسي 

 هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، )موف ق الدين(. عبد

 هـ.541من قرى نابلس سنة  )جماعين( ولد بجم اعيل

 لى دمشق عند وقوع الحملة الصليبية الثالثة على فلسطين.إارتحل مع أهله 

غني لى بغداد مع ابن خاله الحافظ عبد الإحفظ القرآن قبل سن البلوغ، وتتلمذ على مشايخ دمشق، ثم سافر 

 المقدسي.
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 حمد بن محمد بن قدامة بدمشق، وابن الجوزي ببغداد.أمن شيوخه: والده 

.إمن تالميذه: ابن عبد الدائم، والعز  يرفي    سماعيل بن الفر اء والجمال بن الص 

ال وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس: هذا شيخ يقتل إلحنابلة في جامع دمشق، ال يناظر أحدًا مام اإكان 

مه.  خصمه بتبس 

وقد وصفه  .أثنى عليه كثير من العلماء، قال ابن تيمية: )ما دخل الشام بعد األوزاعي  أفقه من الشيخ موف ق(

 الذهبي بأنه: )كان من بحور العلم وأذكياء العالم(.

o  ما شارك في ك .جزاء من بالد الشامأن وتحرير فلسطين و يصالح الدين األيوبي في جهاد الصليبيشارك مع

 ين.ييدي الصليبأقصى عند تحريره من يوبي في المسجد األنصب منبر صالح الدين األ

o  ،كتبه. وهو أكبر فضائل الصحابة، والمغني،و االعتقاد، و من مؤلفاته: العمدة 

o  رحمه هللا. ،هـ، ودفن في جبل قاسيون في دمشق620توفي  يوم عيد الفطر عام 

 

 القاضي الفاضل:

 ) ، )أبو علي   هـ في عسقالن بفلسطين،529ولد سنة . هو عبد الرحيم بن علي بن الحسن البيساني 

 وارتحل منها بعد سقوطها بأيدي الصليبيين.

عم  صالح  وه حاكم مصر،اشتهر باألدب وميله للكتابة، وحفظ القرآن، وعمل كاتبًا ألسد الدين شيرك 

 قر به صالح الدين األي وبي  واستخلصه لنفسه.  .الدين األيوبي  

د، مالزمًا للقرآن الكريم.كان    دائم الت هج 

ألف كتاب. كان صالح  114ن مكتبته ضمت إع رف عنه اهتمامه بالكتب وجمعه لها، حتى قيل  

 .بسيوفكم، بل بقلم القاضي الفاضل(الدين األي وبي  يقول: )ال تظنوا أني ملكت البالد 

 له ديوان شعر. 

 مًا بعد موت صالح الدين عند ولده العزيز، ثم األفضل.لم يزل م عظ   

 هـ.596توفي في القاهرة سنة  
 ضاءة:إ

 ى العلم:لفي الحرص ع الطالب الطالبة/قيل في واجب 

 ذا كنَت يؤذيك حر المصيف    وُيبس الخريف وبرد الشتاإ

 للعلم قل لي متىويلهيك ُحسن زمان الربيع     فأخذك 



 

61 

 

 

 

 نشطة التي يمكن طرحها حسب الذكاء الناجحسئلة/ األ أنواع األ

 مالحظات أمثلة التعليم التحليلي

ما الذي جعل الطبراني كغيره من األئمة العظام يهتم  تحليل 

 بجمع األحاديث النبوية؟ 

أنهم  ى ر ن ،عند قراءة سيرة الفقهاء والعلماء المسلمين

، (اليوم)بالغالب كانوا يتنقلون بين المدن في تركيا 

 تفسر /نيوأفريقيا. كيف تفسر  ،بالد الشامو يران، ا  و 

 تلك السهولة بالتنقل في تلك العصور؟

- 

نتعلم في مدارسنا عن الكثير من العلماء والفقهاء  انتقاد 

الرجال. هل كانت هناك نساء قياديات في هذا 

 ظهارهن في الكتبإلماذا ال يتم باعتقادك،  .المجال

 المدرسية إن كانت هناك نساء فقيهات وعالمات؟

- 
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لقد ترك العالمة ابن قدامة المقدسي فلسطين إثر  حكم 

بيين لها؟ ما حكمك على ترك البالد ياحتالل الصل

 قامة بالخارج؟ خوفًا على النفس واإل

ى لإ )المعلم( المعلمةنتبه تمن المهم أن 

جابات المتوقعة )الشبلونية( التي يمكن اإل

ر زوايا النظوتشجيع للطلبة أن يعطوها، 

 المختلفة.

بين القاضي البيساني وقضاة اليوم من   ي/ قارن قارن مقارنة 

وجه الشبه وأوجه أما  ة.المرجعيو حيث الصفات، 

أهم نقطة اختالف تفسر  ي/ اذكرذكر ا ؟االختالف

 برأيك ما نحن عليه اليوم. 

مام المقدسي والقاضي الفاضل تركا فلسطين اإل

 بانإللظروف السياسية  لى دمشق نظراً إوهاجرا 

بين  ن ي/ قار الحمالت الصليبية على بالد الشام. قارن

 ظروف كل واحد فيهما التي دفعته لترك الوطن.

من المهم هنا الرجوع وقراءة المزيد عن 

يه الطلبة جظروف رحيل كل منهما، وتو 

 ليتمكنوا من عمل تلك المقارنة.للمصادر 

ساني موضوع "جهاد السيف". يتناول القاضي الب تقييم 

أيك حسب ر  ي/ قي ممقم بقراءة ما كتبه وقي  قومي/ 

 موقفه من الموضوع.

عطاء النص الذي تحدث فيه إ من المهم 

البيساني عن جهاد السيف لنقاشه. يمكن 

 .العمل بأزواج

 مالحظات أمثلة التعليم اإلبداعي

كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا وسيلة إشكالية لجمع  خلق

الحديث النبوي؟ اقترحي/ اقترح طريقة نستخدم فيها 

 التكنولوجيا لضمان صحة المعلومات التي نجمعها. 

- 
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علماء وعالمات وأدباء  10ابحث عن ابحثي/  اكتشاف

 سطينياتفلفلسطينيين و وأديبات وفقهاء وفقيهات 

أسرهم بمدينة فلسطينية كما ارتبط  ارتبط اسم

ن خلفية بعدة أسطر ع ي/ أعطالطبراني بطبريا. أعط

 مساهمة كل واحد منهم في فهم العلم وفهم الدين.

مهم عمل مسح لمجموع العلماء والعالمات 

والفقهاء والفقيهات واألدباء واألديبات 

 .والفلسطينيات الفلسطينيين

( رممثال: حسن سعيد الكرمي )ابن طولك

والشيخ حامد البيتاوي )ابن قرية بيتا(، آسية 

بنت عبد الواحد المقدسي )بنت مدينة 

 المقدس(.

ليس بالسهل أن يكون القاضي مستقاًل وال يتأثر  تخيل 

بضغوط الحكام وضغوط المجتمع. ما الذي عليك 

 / فسري عمله لتحافظ على استقاللية القضاء؟ فسر 

 .جابتكإ

وشروط استقالل لفهم المصطلح وأهمية 

 المعلم/ ةيمكن للمعلم ،القضاء الفلسطيني

لى ورقة إالرجوع  الطالب الطالبة/و 

 مية في الموضوع. يمفاه

 مقترح: 

مبادرة استقالل (. 2011كميل منصور )

 ،معهد الحقوق  نسانية.القضاء والكرامة اإل

جامعة بيرزيت. اضغط على عنوان الورقة 

 لفتحها.

 .يمكن العمل في مجموعات

لو لم يجمع القرآن، وبقيت جميع القراءات قائمة،  تنبؤ 

ولم يجمع الحديث ولم يصحح، ما التداعيات 

الممكنة بحسب رأيك لهذا على واقع العالم 

  ؟سالمياإل

 سابقة:مالحظة 

ى لإ ة(المعلم) المعلممن المهم أن ينتبه 

جابات المتوقعة )الشبلونية( التي يمكن اإل

للطلبة أن يعطوها، ويشجع زوايا النظر 

 ؟المختلفة

 

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/49da97dd28.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/49da97dd28.pdf
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 مالحظات أمثلة التعليم العملي

قوموا بقراءة نص وتتبعوا صحته حسب المنهج  تطبيق 

 حاديث.الذي اتبعه الطبراني في جمع األ

تعليم المنهجية التي اتبعها  من المهم

 الطبراني في التجميع.

ما هي تداعيات هذه العبارة على مجاالت حياتنا  توظيف 

"ال تظنوا أني ملكت البالد بسيوفكم، بل بقلم  :المختلفة

 ؟القاضي الفاضل"

- 

قوموا برؤية صور لمنبر صالح الدين الذي أحرق  تقييم وتصميم 

قوموا بوضع  قصى،في المسجد األ 1969عام 

ه )المواد التي صنع منها، ئعادة بناتصور إل

 تصاميمه..(.و 

- 

 بطاقة العمل في مجموعة

اسم 

 المجموعة

مالحظات )يضعها المدرس لتوضيح سير  السؤال
ميسر المجموعة، و الفعالية: الوقت، 

تفاصيل أدق للمطلوب من المهمة و 
 .وسيرها(

مجموعة 

 (1رقم )

القاضي مستقاًل وال يتأثر ليس بالسهل أن يكون 

بضغوط الحكام وضغوط المجتمع. ما الذي عليك 

على استقاللية القضاء؟  لتحافظ /يعمله لتحافظ

 جابتك؟إ فسر /ي فسر 

لفهم المصطلح وأهمية وشروط استقالل 

 ة/ المعلميمكن للمعلم ،القضاء الفلسطيني

ية ميلى ورقة مفاهإالرجوع  الطالب الطالبة/و 

 في الموضوع. 

 قترح: م
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مبادرة استقالل (. 2011كميل منصور )

 ،معهد الحقوق  نسانية.القضاء والكرامة اإل

جامعة بيرزيت. اضغط على عنوان الورقة 

 لفتحها.

 بكتابته(الطلبة سير النقاش )يقوم أحد 

 

 (يقوم أحد الطلبة بكتابتهااستنتاجات المجموعة )

 

 (يقوم أحد الطلبة بكتابتهاتساؤالت بقيت مفتوحة )

 

 

  

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/49da97dd28.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/49da97dd28.pdf
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 الملحقات .4

 

 لمقترحة حسب نموذج الذكاء الثالثينموذج لمجموع األسئلة ا (1ملحق )

 .أو الجماعية ،الزوجيةأو سواء الفردية،  ،سئلة واألنشطةيمكن استخدامه كموجه الختيار األ

 أوال : التعليم التحليلي

 مالحظات السؤال/ النشاط  المهارة

    التحليل

    االنتقاد

    الحكم

    المقارنة

    التقدير

    التقييم

 بداعيثانيا : التعليم اإل

 مالحظات السؤال/ النشاط  المهارة

    خلق

    اختراع
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    اكتشاف

    تخيل

    افتراض

    تنبؤ

 ثالثا : التعليم العملي

 مالحظات السؤال/ النشاط  المهارة

    تطبيق

    استخدام معرفي

    استخدام تطبيقي

    تأدية

    توظيف

    تطبيق وتصميم
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 ( مثال لبطاقة عمل في أزواج/ مجموعة2ملحق رقم )

مالحظات )يضعها المدرس  السؤال/ النشاط اسم المجموعة
لتوضيح سير الفعالية: الوقت، 

تفاصيل أدق و ميسر المجموعة، و 
 للمطلوب من المهمة وسيرها(

 مجموعة رقم )   (

 

 

 

  

 جموعة )يقوم أحد الطلبة بكتابته(تسجيل سير النقاش في الم

 

 

 (ااستنتاجات المجموعة )يقوم أحد الطلبة بكتابته

 

 

 ( ا)يقوم أحد الطلبة بكتابتهتساؤالت بقيت مفتوحة 
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  www.wheelnames.comبناؤه من خالل موقع سئلة الذي يمكن ( نموذج لدوالب األ3ملحق )
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