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عن  بناؤه  ميكن  الصحيح  الفهم  وأن  املعارف،  اكتساب  تنظيم  أجل 
طريق دورة التعلم.

تدريسي  منوذج  أو  طريقة  بأنها   :)2001( السالم  عبد  عرفها  بينما   <
وإستراتيجيات  املنهج  ومحتوى  مواد  تصميم  في  استخدامه  ميكن 
ويعتمد  والطالب،  املعلم  بني  التفاعل  على  ويؤكد  العلوم،  تعليم 
على األنشطة الكشفية لتنمية أمناط االستدالل احلسي والشكلي لدى 

الطالب.
ليست  التعلم  دورة  أن  فيذكر   ،)2008(  )Marek, et al( أما   <
تسمح  تدريس،  )إجراءات(  خطوات  ولكنها  تدريس،  طريقة 
باستخدام طرائق تدريس عديدة مثل، العمل املخبري، والعروض، 
واملجموعات، والرحالت امليدانية )احلقلية(، والتكنولوجيا احلديثة، 
دورة  خالل  استخدامها  ميكن  العلوم  لتدريس  الطرائق  هذه  وكل 

التعلم.

)Learning Cycle( دورة التعلم

ظهرت دورة التعلم أثناء عقد الستينيات بالواليات املتحدة األمريكية، 
وبالتحديد العام 1967، وجاءت صياغتها بصورتها األولى على يد كل 
من كاربلس )Karplus(، وآتكن )Atkin(، ثم أدخل عليها كل من 
 1970 سنة  بني  الفترة  في  وذلك  التعديالت،  بعض  وآخرين  كاربلس 
وحتى سنة 1974، حيث أدخلت كجزء من مشروع تطوير منهج العلوم 
 )SCIS(  )Science Curriculum Improvement Study(
)Hanuscin, 2007(. وهناك تعريفات مختلفة لدورة التعلم، ومن 

جملة هذه التعريفات:

> تعريف )Good etal( )1988(: وقد عرفها بأنها طريقة في تخطيط 
من  االستقصائية  العملية  على  تقوم  والتعليم،  التعلم  وفي  الدروس 

تَعليُم الُعلُوِم وتَوِظيُف دَورَةِ التَّعلُّم

هايل الكرد

مقدمة

يشهد تدريس العلوم في عصر العلم والتقنية عامليًا ومحليًا اهتمامًا كبيرًا وتطويرًا مستمرًا ملواكبة خصائص هذا العصر ومتطلباته، وهذا يتطلب أن 
يكون للمدرسة دور مهم في مواكبة هذا التطوير. ولكن عند النظر إلى الواقع احلالي جند أنه ال تزال الفلسفة العامة للمدرسة، ودورها في املجتمع، 
وأهداف التربية والتعليم، ورسالة املعلم، تركز على عملية نقل املعلومات وتوصيلها، وعلى اكتساب املعرفة عن طريق السرد والتذكر بدل التركيز 
على توليدها واستعمالها. وفي معظم الصفوف يتأثر املعلمون بالكالم معظم الوقت، دون االهتمام باألسئلة والنشاطات التي تتطلب إمعان النظر 
والتفكير أو االهتمام بإعطاء دور إيجابي للطالب الذي يصرح املعلمون بأنه محور العملية التعليمية وغايتها )جراوان، 1999(. ومن هنا ال بد أن 
يركز تدريس العلوم على تقدمي املعرفة على أساس التفكير والبحث والتجريب، واستخدام املهارات العلمية املختلفة، حتى يكون للتعليم معنى لدى 

الطالب، حيث أن وظيفة املعلومات في حياة الطالب، هي نقطة االنطالق التي يجب أن يبدأ منها تدريس العلوم )عميرة، الديب، 1997(.

ولتحقيق ذلك، مت عقد لقاءات تربوية عدة لتدارس املوضوع واإلطار النظري له مع مجموعة من معلمي العلوم، الذين تبنوا هذا التوجه من خالل 
توظيف دورة تعلم العلوم منوذج الـ )E’S5( البنائي الذي يقوم على النظرية البنائية في التدريس، كما مت عقد ورش عمل إلعداد مناذج لدروس 
تطبيقية في ضوء خطوات دورة التعلم منوذج الـ )E’S5(، وتطبيقها داخل الصف، وذلك ملساعدة الطالب على التمكن من بناء معرفتهم بأنفسهم 
بأنفسهم،  بعملية االستقصاء  والقيام  الدقيقة والتجريب،  املالحظة  املفاهيم اجلديدة، عن طريق  لتعلم  لديهم من معلومات مسبقة  ما  باستخدام 

لتؤدى إلى عملية التعلم واكتشاف تطبيقات جديدة للمفاهيم املراد تعلمها )صادق، 2003(.

ويعرف منوذج الـ)E’S5( بأنه منوذج تدريسي يتكون من خمس مراحل )خطوات( تدريسية، يستخدمها املعلم مع طالبه داخل أو خارج غرفة الصف 
أو املختبر، ويهدف إلى أن يبنى الطالب معرفته العلمية بنفسه، كما يهدف إلى تنمية العديد من املفاهيم واملهارات العلمية. ويعتمد هذا النموذج 
 ،)Extend( والتوسيع   ،)  Explain( والتفسير   ،)Explore( واالستكشاف  انتباههم،  وجذب  الطالب  إلثارة   )Engage( االنشغال  على 

والتقومي )Evaluation( في جميع مراحلها.
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وقد استثمرت طريقة التدريس بدورة التعلم في تدريس العلوم مبختلف 
العلمية بتطويعها  التربية  الباحثني في مجال  العديد من  إذ قام  فروعها، 
واختبار فعاليتها كأسلوب تدريس عام في العلوم؛ ونتيجة لهذه البحوث 
الطريقة شهرة كبيرة جدًا في تدريس  اكتسبت هذه  الكثيرة  والدراسات 
أصبح  التعلم  لدورة  توظيفنا  خالل  ومن   .)2001 )جاسم،  العلوم 
في  لديهم  شديد  ميل  وظهر  لهم،  ومثير  ممتع  التعلم  أن  يجدون  الطلبة 
أكبر،  بشكل  واالستدالل  التفكير  في  ساعدهم  ما  أكثر،  أسئلة  تقدمي 

وأصبحوا يحبون مادة العلوم بعد تطبيق دورة التعلم.

مراحل دورة التعلم

في البداية تكونت دورة تعلم العلوم كطريقة تدريس من ثالث مراحل، 
تطور  ومع  والتطبيق.  املفهوم،  إلى  والتوصل  االستكشاف،  هي: 
العلوم  تعلم  دورة  فإن  احلاضر،  الوقت  في  العلوم  تدريس  أهداف 
والتفسير،  االستكشاف،  هي:  مراحل،  أربع  من  تتكون  أصبحت 
وأصبحت  األخيرة  السنوات  في  وتطورت  والتقومي.  والتوسيع، 
تتكون من خمس مراحل هي: االنشغال، واالستكشاف، والتفسير، 
املتحدة  بالواليات  ميامي  ثم قدم خبراء متحف  والتقومي.  والتوسيع، 
دورة   )Miami Museum of Science, 2001( األمريكية 
دورة  هنا  أستعرض  سوف  ولكنني  مراحل،  سبع  من  املكونة  التعلم 
التعلم املكونة من خمس مراحل التي قمنا بتوظيفها في تدريس منهاج 
 Lorsbach,( التالي  الشكل  في  موضحة  هي  كما  الفلسطيني  العلوم 

.)2008

:)Engage( 1. مرحلة االنشغال
واهتمامهم  فضولهم  وإثارة  الطالب  حتفيز  املرحلة  هذه  في  الهدف 
وانخراط الطالب مبوضوع الدراسة )املفهوم(، ويكون دور املعلم خلق 
اإلثارة وتوليد الفضول وتشجيع التنبؤ وطرح أسئلة مثيرة للتفكير، ليثير 
لديهم تساؤالت واستجابات تكشف عما لديهم من معلومات وخبرات 
 .)2003 )صادق،  املفهوم،  أو  املوضوع  تاه  يفكرون  وكيف  سابقة، 
أيضًا  وفيها  الالحقة،  املهمات  على  املتعلمني  اهتمام  لتركيز  وتستخدم 

يجب أن يطرح الطلبة أسئلة )Lorsbach, 2008(، مثل:

> ملاذا حدث هذا؟
> كيف ميكن أن أجد؟

> ماذا أعرف بالفعل عن هذا؟
> ماذا أستطيع أن أكتشف حول هذا املفهوم أو املوضوع؟

:)Explore( 2. مرحلة استكشاف املفهوم
في هذه املرحلة يكون التعلم متمركزًا حول املتعلم، ويكون املتعلم نشيطًا 
قيامه  تعلمه من خالل  املراد  املفهوم  يستكشف  أن  الطالب  وتتطلب من 
يتبعونها  وتوجيهات  مواد  الطالب  يعطى  وفيها  األنشطة،  من  بسلسلة 
جلمع بيانات بواسطة خبرات حسية حركية مباشرة، إلدراك معنى املفهوم 
املتعلم، كما  الذي يدرسونه، ويكون طور االستكشاف متمركزًا حول 
كافية  توجيهات  الطلبة  إعطاء  عن  مسؤواًل  الطور  هذا  في  املعلم  يكون 
ومواد مناسبة تتعلق باملفهوم املراد استكشافه، ولكن على أن ال تتضمن 
هذه  تفسر  ال  أن  ويجب  الطلبة،  يتعلمه  أن  ينبغي  ما  املعلم  توجيهات 

.)Martin etal, 1998( اإلرشادات املفهوم املراد تعلمه أيضًا

محسوسة  مواد  توفر  ينبغي  املفاهيم،  بناء  في  الطلبة  نساعد  ولكي 
البدء  على  املعلم  تساعد  التالية  التوجيهية  واألسئلة  مباشرة،  وخبرات 

بعملية التخطيط:

> ما املفهوم احملدد الذي سيكتشفه الطلبة؟
> ما النشاطات التي يجب أن ينفذها الطلبة ليألفوا املفهوم؟

> ما أنواع املالحظات والتسجيالت التي سيحتفظ بها الطلبة؟
> ما أنواع اإلرشادات التي يحتاجها الطلبة؟ وكيف سأعطيها لهم دون 

إخبارهم باملفهوم؟

:)Explain( 3. مرحلة التفسير
املفهوم  الطلبة  يبني  بحيث  الطلبة  تفكير  يوجه  املعلم  جعل  إلى  تهدف 
بطريقة تعاونية، ولتحقيق ذلك يقوم املعلم بتهيئة بيئة الصف املطلوبة، 
جمعوها،  التي  باملعلومات  تزويده  الطلبة  من  املعلم  يطلب  وعندها 
ويساعدهم على معاجلتها وتنظيمها عقليًا، ويقوم بعد ذلك بتقدمي اللغة 
يركزون  هنا  فالطلبة  للمفهوم(.  )للوصول  للمفهوم  والالزمة  املناسبة 
التي  االستكشاف  عملية  من  عليها  حصلوا  التي  األولية  نتائجهم  على 

قاموا بتنفيذها )الهويدي، 2005(.

ذاتي  استكشاف  لبناء  الطلبة  توجيه  على  املعلم  تساعد  التالية  واألسئلة 
للمفهوم:

> ما أنواع املعلومات أو النتائج التي يجب أن يتحدث عنها الطلبة؟
> كيف أساعد الطلبة على تلخيص نتائجهم؟

ماذا  إخبارهم  عن  أحجم  نفسه  الوقت  وفي  الطلبة  سأوجه  كيف   <
وجدوا، على الرغم من أن فهمهم للمفهوم لم يكتمل بعد؟ 

> كيف سأساعدهم على استعمال املعلومات التي يحصلون عليها لبناء 
املفهوم بطريقة سليمة؟

> ما األوصاف التي يجب أن يسندها الطلبة للمفهوم؟
هذا  أهمية  سبب  عن  سألوا  إذا  للطلبة  سأعطيها  التي  املبررات  ما   <

املفهوم؟

االنشغال

التقـويــــــــم

التفسير

التوسيعاالستكشاف
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الطلبة على رؤية فوائد  املفاهيم  التي تبني كيف تشجع  > ما هي األمثلة 
العلوم بالنسبة لهم؟

والتقانة  العلوم  بني  العالقة  فهم  على  تساعدهم  التي  األمثلة  ما   <
واملجتمع؟

العلوم  التي تساعدهم على تطوير مهارات االستقصاء في  ما األمثلة   <
وفي امتالك معلومات عن تاريخ العلوم وطبيعتها؟

أهمية  اكتشاف  الطلبة على  لتشجيع  بإمكاني طرحها  التي  األسئلة  ما   <
استعمل  وكيف  عنه؟  الناشئة  العمل  فرص  وحتديد  وتطبيقه،  املفهوم 

هذا املفهوم عبر التاريخ؟
)إغناء(  توسيع  أو  لتطبيق  الطلبة  يحتاجها  التي  اجلديدة  اخلبرات  ما   <

املفهوم؟
استطيع تشجيع  احلالي؟ وكيف  باملفهوم  العالقة  ذو  التالي  املفهوم  ما   <

اكتشاف املفهوم التالي؟

:)Evaluation( 5. مرحلة التقومي
الهدف من هذه املرحلة تقييم تعلم فهم الطالب، لذلك يجب أن يكون 
التقومي مستمرًا، ويجب أن تتخذ إجراءات متعددة إلجراء تقومي مستمر 
واملهارات  للمفاهيم  املعرفي  البناء  ولتشجيع  الطلبة  لتعلم  ومتكامل 

:)Extend( »4. مرحلة التوسيع »تطبيق املفهوم
يكون التوسيع متمركزًا حول املتعلم، ويهدف إلى مساعدة املتعلم على 
بخبرات  ربطها  طريق  عن  عليها  حصل  التي  للخبرات  العقلي  التنظيم 
سابقة مشابهة، حيث تكتشف تطبيقات جديدة ملا جرى تعلمه، ويجب 
أن ترتبط املفاهيم التي جرى بناؤها بأفكار وخبرات أخرى، وذلك من 
أجل جعل الطلبة يفكرون فيما وراء تفكيرهم الراهن، ويجب أن يطلب 
املكان  هو  وهذا  له،  آخر  بعد  إلضافة  املفهوم  لغة  استعمال  الطلبة  من 
املناسب ملساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه، وذلك بإثراء األمثلة أو 
بتزويدهم بخبرات إضافية إلثارة مهارات استقصاء أخرى لديهم، أو من 
خالل البحث في الترابط بني منحى العلم والتقانة واملجتمع وفهم تاريخ 
العلوم وطبيعته. وعلى املعلم أن يعطى وقتًا كافيًا لكي يطبق الطالب ما 
املوضوعات  أو  املفاهيم  مع  املفهوم  وربط  جديدة،  مواقف  في  تعلموه 

األخرى )خطايبة، 2005(.

واألسئلة التالية تساعد املعلم على توجيه الطلبة على تنظيم أفكارهم:

> ما اخلبرات السابقة التي امتلكها الطلبة ذات العالقة باملفهوم احلالي؟ 
وكيف أستطيع ربط هذا املفهوم باخلبرات السابقة؟

من حفل افتتاح املقر اجلديد ملدرسة غزة للموسيقى.
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احلركة نفسه؟
> ثم يكتب عنوان الدرس )أشكال احلركة على السبورة(.

املرحلة الثانية: االستكشاف
> يقسم املعلم الطالب إلى مجموعات، ويتم توزيع ورقة العمل.

السيارة  الطالب حتريك  من  ويطلب  األطفال،  بتوزيع سيارات  يقوم   <
ورقة  في  لها  وصف  مع  احلركة  شكل  تسجيل  ويطلب  عدة،  مرات 

العمل.
املجسم  حتريك  ويطلب  األرضية،  الكرة  مجسمات  بتوزيع  يقوم   <

وإعطاء شكل ووصف للحركة وكتابتها في ورقة العمل.
> يطلب من الطالب أن يربطوا الكرة باخليط وتعليقه باحلامل، ثم دفع 

الكرة دفعة خفيفة من اجلانب ويسجل مالحظاته في ورقة العمل.
قاموا  التي  املالحظات  حول  يتناقشوا  كي  لطالبه  الفرصة  املعلم  يتيح   <

بتسجيلها.

املرحلة الثالثة: التفسير
> يناقش املعلم الطالب في النتائج التي توصلوا إليها، ويسألهم عن نوع 

حركة السيارة عند انتقالها من مكان إلى آخر.
> ما االختالف بني حركة مجسم الكرة األرضية وحركة بندول الساعة؟

> يسجل على السبورة أنواع احلركة بعد سماعها من الطالب.
الدورانية،  االنتقالية،  )احلركة  املفاهيم  صياغة  الطالب  من  يطلب   <

االهتزازية( بلغتهم، ثم يسجل املعلم املفاهيم على السبورة.
> يعطي الطلبة مثااًل لكل شكل من أشكال احلركة ويطلب املعلم منهم 

تسجيلها في كراسة النشاط.

املرحلة الرابعة: التوسع
> يطلب املعلم منهم متثيل شكل احلركات.

> ما سبب تعاقب الليل والنهار؟ كيف حتدث الفصول األربعة؟
> عدد بعض أشكال احلركة في مدينة املالهي.

< العلوم من منظور شخصي واجتماعي
> ما أشكال احلركة التي تقوم بها عند ممارسة التمارين الرياضية؟

> اذكر أسماء أصحاب مهن يعتمد عملها على احلركة؟

< العلوم والتقانة
> كيف متت االستفادة من موضوع احلركة في صناعة السيارات؟

> ما اجلهاز الذي يساعد شخص فاقد قدميه؟

< العلوم بوصفها طريقة لالستقصاء
> ما أهمية استخدام أشكال احلركة في حياتنا؟

< تاريخ العلوم وطبيعتها
> اذكر بعض أنواع سباق اجلري؟

> هل سمعت بسباق اجلري )املاراثون( ملاذا ُسمي بهذا االسم؟

املرحلة اخلامسة: التقومي
أكمل املخطط املفاهيمي التالي:

دورة  أطوار  من  طور  كل  في  التقومي  يجرى  أن  املمكن  ومن  العملية، 
دور  ويكون   .)2005 )الهويدى،  فقط  نهايتها  في  وليس  العلوم  تعلم 
وتقييم  اجلديدة،  واملهارات  املفاهيم  تطبيق  في  الطالب  مالحظة  املعلم 
معرفة ومهارات الطالب والسماح للطالب لتقييم معرفتهم ومهاراتهم 

العملية واجلماعية )صادق، 2003(.

ومن األسئلة املساعدة في هذا اخلصوص ما يلي:

> ما نتاجات التعلم املناسبة التي أتوقعها؟
من  للتأكد  الالزمة  اليدوية  اخلبرات  لتقومي  املناسبة  التقومي  أنواع  ما   <
والتصنيف،  املالحظة،  مثل  األساسية  للمهارات  الطلبة  إتقان  مدى 

والقياس، والتنبؤ، واالستدالل.
عمليات  مهارات  وتوضيح  لعرض  للطلبة  املناسبة  التقنيات  أنوع  ما   <

العلوم املتكاملة؟
قدراتهم  كشف  على  الطلبة  ملساعدة  الصور  استعمال  أستطيع  كيف   <
على التفكير في املسائل التي تتطلب استيعاب املفاهيم األساسية وعلى 

تكامل خبراتهم؟
كشف  على  الطلبة  ملساعدة  طرحها  أستطيع  التي  األسئلة  أنواع  ما   <

قدراتهم على استعادة ما تعلموه؟

مثال:
سيتناول املثال التالي* منوذجًا مقترحًا لدرس تطبيقي في ضوء خطوات 

:)5E’S( دورة التعلم لنموذج

السادس الصف:   
احلركة والقوة الوحدة الرابعة:  

أشكال احلركة املوضوع:  

أهداف الدرس:
بعد نهاية الدرس أتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

> يستكشف أشكال احلركة.
> يصف كل شكل من أشكال احلركة.

> يعطي أمثلة على أشكال احلركة املختلفة.
> يبني كل شكل من أشكال احلركة.

املواد الالزمة:
ألعاب )سيارات أطفال( - مجسمات للكرة األرضية - )كرة، خيط، 

حامل خشبي(.

خطة سير الدرس

املرحلة األولى: االنشغال
> يطلب املعلم من أحد الطالب االنتقال من مكان إلى آخر، ثم يسأل 

الطالب: ماذا فعل هذا الطالب؟ عّرف احلركة؟
> يناقش صور الكتاب املدرسي صفحة )106(، ويسألهم ماذا تشاهدون 
في الصفحة من صور؟ هل جميع هذه األشياء تتحرك؟ وهل لها شكل 
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نشاط بيتي:
1. صف شكل احلركة فيما يلي: عجل الدراجة – البندول؟

2. اذكر شكل احلركة املشترك في كل من ) طبلة األذن – وتر العود – بندول الساعة(
3. اصنع أرجوحة وحدد شكل حركتها؟

فيما يلي ورقة العمل املقترحة التي تتضمن نشاطات حتقق أهداف الدرس

ورقة عمل حول أشكال احلركة

األهداف اخلاصة:
> يستكشف أشكال احلركة.

> يصف كل شكل من أشكال احلركة.
> يعطي أمثلة على أشكال احلركة املختلفة.

املواد واألدوات: ألعاب )سيارات أطفال( – مجسمات للكرة األرضية – خيوط – حوامل خشبية – كرات.
إرشادات: عزيزي قائد املجموعة، بالتعاون مع أفراد مجموعتك، قم بإجراء األنشطة التالية:

نشاط )1(: )احلركة االنتقالية(: قم عزيزي الطالب بتحريك السيارة من بداية الطاولة إلى نهايتها سجل املالحظة في اجلدول التالي:

نوعهااحلركة

ما املقصود باحلركة االنتقالية؟
......................................................................................

نشاط )2(: )احلركة الدورانية(: قم عزيزي الطالب بتحريك مجسم الكرة األرضية سجل املالحظة في اجلدول التالي:

نوعهااحلركة

ما املقصود باحلركة الدورانية؟
......................................................................................

مثال

انتقال السيارة

االنتقالية

أشكال احلركة

مثال

الدورانية

مثال

االهتزازية

منها
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ف الثقافة العلمية
مل

خارطة مفاهيمية«.
> الباحث هايل الكرد: »طبقت املعلمة درسها وفق دورة التعلم مبراحلها 
املختلفة، وجعلت الطالبات العنصر الفعال في عملية التعليم والتعلم، 
وكان دورها مقتصرًا على التوجيه في مرحلة االستكشاف، وبالفعل 
احلركة  ألشكال  بأنفسهن  يتوصلن  الطالبات  جعل  في  املعلمة  جنحت 
من خالل األنشطة، ووصف احلركة االنتقالية والدورانية واالهتزازية 
مع إعطاء أمثلة حياتية تطبيقية عليها )أشكال احلركة في مدينة املالهي 
- القيام بالتمارين الرياضية - قضية الفرد املعاق حركيًا وآلية مساعدته 

في احلياة(«.

بعد أن خضنا في بعض جوانب دورة التعلم؛ سواء من الناحية النظرية 
بأنفسهم  املعرفة  بناء  على  الطالب  ولتشجيع  التطبيقية،  الناحية  من  أم 
دون أن يتلقوها من املعلم جاهزة، ولتنمية العديد من املهارات العلمية 
املختلفة، جند أن هناك حاجة ماسة لتبني املعلمني لهذا املدخل في تعليم 
ومداخل  البنائية،  بالنظرية  واحمللى  الدولي  االهتمام  ملسايرة  العلوم 
كمهنيني  بأنفسهم  االرتقاء  على  ليساعدهم  تدريسها،  إستراتيجيات 

وباحثني.

هايل الكرد
 مركز القطان- غزة

نشاط )3(: )احلركة االهتزازية(: قم عزيزي الطالب بتعليق اخليط في الكرة، ثم تعليق اخليط على احلامل، وارفع الكرة ألعلى اخليط ثم اتركها، 
سجل املالحظة في اجلدول التالي:

نوعهااحلركة

ما املقصود باحلركة االهتزازية؟
......................................................................................

حركة  يتحرك  ما  ومنها  حركة...........،  يتحرك  ما  فمنها  احلركة،  شكل  في  األجسام.............  أن  أستنتج  االستنتاج: 
............، ومنها ما يتحرك حركة............. .

اخلالصة

ولتعميم هذه التجربة مت عقد لقاء تربوي في مركز القطان في غزة مت فيه 
مشاهدة هذا الدرس التطبيقي مع مجموعة من املعلمني اآلخرين، وبعد 

تأمل الدرس ومناقشته كانت مالحظاتهم كما يلي:

> املعلمة ميسون منفذة الدرس: »لقد خرجت عن نطاق الروتني اليومي 
في الشرح، واستخدام دورة تعلم العلوم سهل علي وعلى الطالبات 

فهم املوضوع ووصول الطالبات للمعرفة بأنفسهن«.
> املعلم حمدان: »مقدمة الدرس مشوقة وهادفة وفق مرحلة االنشغال، 
مرحلة  وفق  جيد  بشكل  اجلماعية  األنشطة  بتنفيذ  الطالبات  قامت 
االستكشاف، وفي مرحلة التفسير ناقشت املعلمة الطالبات في النتائج 
بصورة جيدة، وكنت أمتنى لو قامت املعلمة مبطابقة عمل املجموعات 

مع بعضه«.
كبيرًا،  جهدًا  املعلمة  بذلت  ولقد  جذاب،  »الدرس  محمود:  املعلم   <
وأشركت الطالبات في إحضار األدوات الالزمة للدرس، ولقد طبقت 
املعلمة مراحل دورة التعلم فكانت مرحلة االنشغال مناسبة للدرس، 
باستخدام  املفاهيم  الدرس  نهاية  في  الطلبات، وقد جمعت  وجذبت 

الهامش

* ُطبق مع طلبة الصف السادس في مدرسة الهاشمية األساسية للبنات في غزة في 11 تشرين الثاني 2008. 
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من فعاليات جمعية الكمنجاتي في جنني.


