وكالة الشؤون التعليمية
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مناذج من
التجارب الناجحة يف التعليم والتعلم
بكلية الرتبية بالزلفي
مقدمة إىل ملتقى التجارب الناجحة
 1436/1435هـ
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مقدمة
شهدت العقود الثالثة األخرية اهتماما متزايد مبعيار التعليم والتعلم يف اجلامعات ،خاصة يف ظل
األخذ بنظام االعتماد وضمان اجلودة يف جمال التعليم .وقد مشل هذا االهتمام مجيع أبعاد منظومة العملية
التعليمية من طالب وأعضاء هيئة تدريس ومناهج وطرق تدريس وغريهم .بيد أن االهتمام األكرب انصب
حول األداء املهي ألعضاء هيئة التدريس وكفاءتهم يف توظيف قدراتهم يف العملية التعليمية واستحداث او
ابتكار او توظيف مهاراتهم وامكاناتهم البشرية مع ما اتيح هلم من امكانات مادية ومصادر تعلم يف جتربة
وتطوير العملية التعليمية التعلمية
ومن هنا  :فإن عرض التجارب الرائدة والقاء الضوء على أفضل املمارسات يف التعليم والتعلم يتيح الفرص
لتبادل اخلربات وتطوير املهارات وبالتالي تطوير العملية التعليمية وضمان جودتها كما أنها ضرورة ملحة
لتحقيق التطور املستمر لعضو هيئة التدريس واملنهج وكل الوسائل األخرى اليت تستخدم لتحقيق أهداف
اجلامعة ورسالتها.
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ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﱃ
استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران يف التعليم اجلامعي
The use of peer teaching strategy in college education

مقدم التجربة  :د .منى توكل السيد
الرتبة العلمية  :أستاذ مساعد
التخصص :الصحة النفسية والرتبية اخلاصة
القســـــم :العلوم الرتبوية
الفرتة الزمنية للتجربة :الفصل الدراسي األول 1436/1435هـ
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استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران يف التعليم اجلامعي

The use of peer teaching strategy in college education

مقدمة:
تنبع أهمية استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران من أهمية تطوير أساليب التدريس اجلامعي وتنوعها ،مبا ينعكس على جودة خمرجات
التعلم  ،وتعد اسرتاتيجية تدريس األقران أحد األساليب الفعالة لزيادة فرص التعلم املتاحة لطالب اجلامعة وفقاً حلاجة املتعلمني ومراعاة
الفروق الفردية بينهم ،وختصصهم ومستواهم الدراسي ،ويف ميدان الرتبية اخلاصة حيتاج طالب الرتبية اخلاصة اىل اكتساب املهارات
األساسية املتصلة باملنهج ،من خالل التنوع يف طرق التدريس واستحداث طرق بديلة ومن هذه الطرق طريقة تدريس األقران اليت تعد من.
أكثر االسرتاتيجيات التدريسية فعالية  ،حيث أنها تساعد الطالب علي التعلم وتؤثر بدرجة أكثر من املعلم يف الزمالء يف اجملال
األكادميي والسلوكي  ،وتعترب ذا كفاءة عالية البناء  ،حيث تتضمن تفاعالت بنائية متنوعة  ،كما أنها مصممة من قبل املعلمني
لتحقيق أهداف اجتماعية وأكادميية ذات فعالية

تعريف اسرتاتيجية تدريس األقران :
هي اسرتاتيجية من االسرتاتيجيات املستحدثة ،تقوم على اساس أن التعليم موجه ومتمركز حول املتعلم  ،وتتضمن قيام طالب متعلم
بتدريس أقرانه وقد يكون الطالب املدرب أكرب سناً من الطالب املتعلمني وقد يكون من نفس املستوى الصفي ولكنه أكثر قدرة ومهارة
.
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املوضوع
املسمى

التجربة
استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران يف تعليم مفاهيم مقرري املدخل إىل الرتبية اخلاصة
( )SEDU111ومقدمة يف التدخل املبكر ( )SEDU123لطالبات برنامج الرتبية اخلاصة

األهداف

يهدف استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران إىل حتقيق ما يلي:-
 .1ﺣﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺔ.
 .2حتسني املهارات األكادميية للطالبات املعلمات واملتعلمات.
 .3إتاحة الفرصة ألداء النشاط التعليمي مع القرينات األخريات من خالل األداء املشرتك يف املهارة املتضمنة يف
املادة العلمية مبا ينعكس على جودة األداء وحتسني خمرجات التعلم
 .4ممارسة النشاط التعليمي حتت ظروف احلصول املباشر على التغذية الراجعة من القرينات األخريات.
 -5جعل التعلم تفاعلي نشط.
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 .6تنمية العالقات االجتماعية والتعاونية بني املتعلمني وتطويرها من خالل األداء -7تنمية مهارات املالحظة
والتحليل.

احملتوى

أهمية تدريس األقران
تدريس األقران له أكثر من أهمية إلجناح التعليم منها ما يلي:
 -1أنه يساعد الشعب ذات األعداد الكبرية وذوى املستويات التحصيلية املتباينة على حتقيق أهداف التعلم .
 -2أنه خيفف العبء عن األساتذة ويساعدهم على توجيه نشاطهم للتفاعل مع الطالب واالهتمام بهم.
ً
 -3جيعل أنشطة التعلم متمركزة حول املتعلمني بدال من تركيزها حول املعلمني حبيث يصبح املتعلمني
أكثر إجيابية يف املشاركة الفعالة يف عملية التعلم وهو ما يتفق مع معايري اجلودة وتطوير اساليب التدريس.
 -4إن تدريب األقران طريقة فعالة لزيادة الدافعية للتعليم لدى الطالب من خالل تشجيع األقران على
مساعدة بعضهم البعض يف انتقال موضوع الدراسة ،حيث يبذل القرين املعلم اجلهد إلتقان املادة التي
سيدرسها ألقرانه املتعلمني كما يبذل القرين املتعلم اجلهد للتوصل إىل املستوى الذي عليه القرين املعلم
ليتبادل الدور معه يف تدريس املادة التعليمية.
-5يفيد تدريب األقران بشكل خاص وبدرجة كبرية مع املتعلمني الذين ال يثقون بأنفسهم حيث ينمى
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ً
ً
القناعة لديهم بأنه إذا كان الزميل قادرا على التعلم فإنه من السهل عليهم التعلم أيضا.
ً
 -6يتيح أسلوب تدريس األقران الفرصة لكل من التعاون والتنافس حيث يعمل الطالب معا حنو هدف
ً
مشرتك ومن ثم يتعاونون أو رمبا يتبارون معا ومن ثم يتنافسون .
 -7يشجع هذا األسلوب تقدير الذات ويولد اإلحساس باجلماعة وتعلم املتعلمني والتعاون واملشاركة يف صنع
قرار.
 -8يقضي أسلوب تدريب األقران على امللل وجيعل املادة التعليمية مثرية للتعلم حيث أنها طريقة تتسم
باجلاذبية والتشويق  .ويشجع هذا األسلوب تقدير الذات وتولد اإلحساس باجلماعة وتعلم املتعلمني والتعاون
واملشاركة يف صنع قرار
 -9تدريس األقران له تأثري كبري على منو الطالب من الناحية االجتماعية واالنفعالية وكذلك ميكن مساهمة
هذا األسلوب يف النمو املعريف للطالب باإلضافة إىل ارتفاع مستوى األداء املهارى كما أن له أثر يف املتعلمني
سواء على البعد املعريف أو البعد الوجداني حنو تعلم املواد الدراسية بصفة عامة .
ً
ً
ً
 -10يوفر تدريب األقران تعليما فرديا ناجحا يعتمد على التفاعل اإلجيابي للطالب مع أقرانهم فيجيبون
بسرعة ويقلدون أقرانهم من خالل املالحظة كما يساعد تدريس األقران على توفري جو من الطمأنينة وعدم
ً
الرهبة فهو يشجع الطالب على االعرتاف بالقصور يف الفهم دون االهتمام بتقويم املعلمون أيضا فإن التفاعل
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مع قرين آخر يوفر الفرصة للمناقشة والتساؤل والتغذية الراجعة املباشرة.

منط التعلم املستخدم:
تدريس األقران وفق السن أو ما يسمي بالتنظيم الرأسي وفيها تكون "الطالبة املعلمة" والقرينات
املتعلمات خمتلفات يف املستوي الصفي حيث يرتاوح الفرق بني "الطالبة املعلمة" والقرينات املتعلمات
فرق زمني ما بني سنة اىل سنتني حبيث  م اختيار عدة طالبات معلمات مقيدات ومنتظمات يف
املستوى الدراسي الثالث لتدريس طالبات املستوى الدراسي األول املقيدات واملنتظمات بالفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي  1436/1435هـ .بشعبة الرتبية اخلاصة يف مقرر ( )Sedu111و م
اختيار قرينات من نفس الشعبة لتدريس مقرر ()Sedu123

شروط  م توفرها يف القرينات املعلمات
 -1من شروط جناح االسرتاتيجية قبول القرين املعلم واألقران املتعلمني لبعضهم البعض وبناء عليه؛  م عمل
لقاء تعريفي خارج وقت احملاضرة بني القرينات املعلمات الالتي  م اختيارهن والقرينات املتعلمات لشرح
فكرة التجربة واهميتها واهدافها .

 -2كفاية معرفة القرينة املعلمة مبوضوع التدريس املطلوب حيث سبق واجتازت القرينات املعلمات هذا املقرر
ومبعدل اكادميي مرتفع.
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 -3كفاية القرينة املعلمة من حيث قوة الشخصية وسالمة القيم واألخالق العامة والدافعية واحلماس واملهارة
يف عرض الدرس.

 -4معرفة القرينة املعلمة بكيفية التفاعل مع القرينات أثناء العرض وذلك بتدريبها مسبقا قبل القيام
بعمليه التدريس .

 -5حتضري األستاذة املشرفة على التجربة ،لبيئة ومواد ووسائل التعلم حىت ميكن للقرينة املعلمة القيام
بواجبها كما يتوقع منها ؛ كذلك حتضري األستاذة لوسائل تقييمية تستطيع بها التعرف على كفاية
التحصيل والتغريات السلوكية األخرى لدى كل من القرينات املعلمات واملتعلمات (أدوات التقييم – بطاقة
مالحظة)

خطوات تنفيذ جتربة تدريس األقران:
  -1م اختيار القرينات املعلمات وفق معايري حمددة من طالبات املستوى الثالث شعبة الرتبية اخلاصة
(عددهم  11تراوحت معدالتهن األكادميية بني ()5 : 4.5
  -2م حتديد وقت التدريس املناسب للقرينات املعلمات مبا ال يتعارض مع مواعيد حماضراتهن.

  -3م تقسيم الطالبات املعلمات حبيث كل طالبة معلمة تقوم بشرح حماضرة واحدة فقط  ،لتدوير اخلربة
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واتاحة الفرصة للمجموعة التي  م اختيارها بالقيام بنفس الدور ،وتقوم طالبة معلمة واحدة فقط

بعرض موضوع الدرس.

  -4م تصميم الدروس التي سيقمن القرينات بتدريسها.

  -5م تدريب القرينات املعلمات على طريقة العرض وتسلسل املوضوع وطرق التفاعل والنقاش داخل
احملاضرة وتوجيه األسئلة وطرق التعزيز .

  -6م حتليل املهارات موضوع التدريس حتليال دقيقا إىل مكوناتها السلوكية وتقدميها للطالبات املعلمات
لدراستها بالتفصيل .

  -7م حتديد املفاهيم املرتبطة بنوع الدرس لكل قرينة معلمة

  -8م تنفيذ القرينة املعلمة للدرس على جمموعة القرينات املتعلمات يف املقررات واملوضوعات احملددة
والوقت احملدد لعرض الدرس.

  -9م قيام استاذة املقرر وجمموعة من القرينات املتعلمات واملعلمات بتسجيل مالحظاتهن على أداء كل
قرينة معلمة أثناء تنفيذها للدرس .و م مناقشتها يف أدائها من حيث جوانب القوة والضعف(.يف شكل
مقرتحات تطويرية)

ومن هذا املنطلق متارس التغذية الراجعة دورها باستمرار سواء أكانت ذاتية من القرينة املعلمة لنفسها ،

أم خارجية من األستاذة والقرينات املتعلمات واملعلمات وذلك بنقد التجربة وإعطاء التوجيهات تستطيع

القرينة املعلمة يف ضوئها حتسني أدائها .
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التوصيات

 -1ميكن تعميم التجربة على طالب التخصصات العلمية اجلامدة التي حتتاج اىل تدريب ومران مثل
الرياضيات

 -2االستفادة من الطالب مرتفعي األداء يف مساعدة الطالب منخفضي األداء.

 -3جناح جتربة تدريس األقران يعتمد على التخطيط اجليد ملوضوع احملاضرة وتدريب الطالبة املعلمة جيدا
وعلى مدى تقبل القرينات للقرينة املعلمة .
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التجربة الثانية
استخدام اآليباد يف التدريس يف مقررات قسم الكيماء
مقدم التجربة  :د .نوال سليمان
الرتبة العلمية  :أستاذ مساعد
التخصص :الكيمياء
القســـــم :الكيمياء
الفرتة الزمنية للتجربة :الفصل الدراسي األول 1436/1435هـ
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جتربة استخدام اآليباد يف تدريس مقررات قسم الكيمياء -بكلية الرتبية بالزلفي)
I Pad Use in Teaching
)(Experiment in Zulfi College of Education - Department of Chemistry

مقدمة ضمن وحدة التميز يف التعليم والتعلم للمشاركة يف ملتقى التجارب الناجحة
املوضوع

التجربة

املسمى

استخدام اآليباد يف التدريس" I Pad Use in Teaching

األهداف

استخدام اآليباد يف التدريس واالستعاضة عن اجهزة الكمبيوتر احملمول .
حيث مت استخدام اآليباد يف التدريس بقسم الكيمياء خالل الفصل الدراسي االول من
العام الدراسي  1436-1435هـ .يف تدريس ثالث مقررات وهي -1 :كيمياء عضوية (-2، )1
كيمياء بوليمرات ونفط -3،كيمياء عضوية فيزيائية

احملتوى

لقد قامت عمادة التعليم االلكرتوني جبامعة اجملمعة -كلية الرتبية بالزلفي بعمل
دورة تدريبية عن استخدام االي باد يف العملية التعليمية ألعضاء هيئة التدريس ،وبعد
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التعرف على مزايا استخدامه يف العملية التعليمية من خالل هذه الدورة و اليت اهمها
مقدرة الكثري من التطبيقات سواء برامج التصميم أو الربامج االثرائية اليت يوفرها متجر
أبل على إثارة التفكري لدى املتعلمني و تنمية مهاراتهم و التعاطي معهم وفق
االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس مثل احملاكاة وحل املشكالت .مت استخدام اآلي باد
يف التدريس بقسم الكيمياء خالل الفصل الدراسي االول من العام الدراسي  1436/1435هـ ،
مت استخدام جهاز آي باد model A1460, 4

)assembled in china

(designed by apple in California

حيث بدأ عليه التطبيق مباشرة بعد انعقاد الدورة التدريبية بتاريخ  1435/12/27-26هـ .
من اهم التطبيقات اليت مت استخدامها يف هذه التجربة Ibook, Teacher kit, :
Explain everything Slide shark, Teacher kit, ,Keynote
Creative Book Builder,Make it, Tiny Tap, Note Book,

التوصيات

من خالل تطبيق التجربة مت التوصل اىل النتائج التالية:
 -1العرض على شاشة الربوجكتور باستخدام توصيلة  VGA Adapterمتاما
كالكمبيوتر احملمول
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 -2هنالك كثري من الربامج اليت ميكن استخدامها لعمل دروس بصورة تفاعلية وإنشاء
ملفات وسائط تعليمية مثل ، Explain everything، Make it، Tiny Tap،Note Book
وغريها .
 -3تستطيع الوصول إىل ملفاتك يف و قت دون احلاجة اىل استخدام كثري من االوراق .
-4mيستطيع كل من املعلم و الطالب تعلم اشياء جديدة وذلك بعمل التطبيقات املوجودة
او الرجوع اىل االنرتنت
– 5اوصي باستخدام اآليباد يف التدريس وسوف يكون بديال فعاال عن الكمبيوتر
احملمول.
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ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
استخدام نظام (الفصل املقلوب ) يف مقرر" حساب التفاضل والتكامل Math 111
مقدمة من وحدة التعليم اإللكرتوني للمشاركة يف ملتقى التجارب الناجحة
مقدم التجربة  :أ .منرية عبدالعزيز البداح
الرتبة العلمية  :معيدة
القســـــــــــم :العلوم الرتبوية (عضو متعاون مع قسم الرياضيات)
مدرب معتمد يف انظمة ادرة التعلم لدى عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد
الفرتة الزمنية للتجربة :الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 1436/1435هـ

6

منوذج من النماذج الناجحة واليت مت استخدامها على عينة من طالبات كلية الرتبية بالزلفي على مقرر
"حساب التفاضل والتكامل "Math 111
مقدمة من وحدة التعليم اإللكرتوني للمشاركة يف ملتقى التجارب الناجحة
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م

الوصف

املسىمى

حتويل الطالبات من مستهلكني للتعليم إىل مبتكرين مع الدمج بالتطورات يف تقنيات
التعليم العالي التعليمية (الفصل املقلوب )يف بعض فصول املنهج ،مع تفعيل نظام ادارة
التعليم D2lبشكل كلي على حمتوى املنهج .

االهداف

-1التعرف على حتويل الطالبة التعلم من خالل االبداع واالبتكار فضال عن استهالك
احملتوى املعريف املتوافر يف املقرر.
 -2التعرف على حتويل بعض النظريات والنتائج ذات الصفة النظرية إىل نشاطات تفاعلية
يف حني انها مل تتضمن يف يوم من االيام أية نشاطات من هذا القبيل .
-3تسجيل بعض احملتوى الذي مت التوصل اليها من بعض الفصول اىل حمتوى معريف .
-4تطبيق الطالبات بعض التجارب والتحقق منها بنفسها أو بالتعاون مع زميالتها وحتقيق
مسالة التعاون فيما بني الطالبات .
-5التفاعل يف انشاء فصول افرتاضية مع املنتدى واجملموعات على نظام ادارة التعلم ملساندة .
-6التفاعل إلجناز املشروع والوصول إىل اهلدف مما يساعد على اجياد طالبة أكثر وعيا

احملتوى

وقدرة على التفاعل االجيابي ،بعدان كانت املادة متثل صعوبة لطالبات الشعبة .
-7التعرف على كمية توزيع النشاطات واالوقات داخل الفصل الدراسي وخارجة للفصول
املقرر التطبيق عليها .
-8التعرف على كيفية اشارك الطالبة يف التصدي حلل املشكالت العملية التى تقدم هلم
على شكل مشروع واليت تتم تضمينها ضمن مجاعات لتعميق الفهم واملهارة يف املوضوع قيد
التعلم .
-9التعرف على كيفية استغالل الوقت الذي كان خيصصه العضو كي يقدم املادة
العلمية واملعلومات االساسية الالزمة للمشاركة فسوف يستبدل حبضور بعض مقاطع
الفيديو من اكادميية خان مثال او االحباث واملراجع يف املوضوع املشار اليها .
-10التعرف على امكانية رجوع الطالب للعضو وقت احلاجة ومشاركة ما لديه من
مشكالت يف املنتدى العلمي املخصص على نظام ادارة التعلم .D2l
-11التعرف على امكانية العضو من ختصيص وقت اطول للطالبات ذوي الصعوبات ،وعند
تأخري الطالبة أو تغيبه لسبب او آلخر حيث ميكن االطالع على ما فاته بسرعه من أقرب
جهاز(تابلت )أو جهاز حممول ومن ثم االلتحاق مبجموعات العمل .
 -1حمتوى منهج حساب تفاضل وتكامل  ،Math 111مع توضيح توزيع املقرر
(عدد الساعات يف االسابيع )ومت ادراجه على النظام من قبل العضو
 -2املنهج مكون من  5ابواب بدأ التطبيق الفعلي من الفصل الثالث بتاريخ 19
\1436\5هـ،وسيتم تفعيل التقنيات املذكور سابقة
 -3حمتوى املنهج (املتباينات – الدوال احلقيقية –النهايات –الدوال االسية واللوغاريتمية
8

التوصيات

9

–املشتقات –التكامالت )
 -1زيادة مدى وعي اعضاء التدريس بأهمية مثل هذه االنظمة ومدى فاعليتها .
 -2كانت احلاجة اىل زيادة عدد ساعات املادة ،ومع تفعيل مثل هذه االنظمة مت معاجلة
املشكلة
 -3السماح باستخدام االجهزة (التابلت ) يف القاعات او زيادة عدد املعامل بشكل تدرجيي
.

ملحق رقم ()1
منوذج اعداد حماضرة بطريقة تدريس األقران
اسم

رمز ورقم

املقرر

املقرر

املدخل
اىل
الرتبية
اخلاصة

SEDU1

املستوى
الذي يقدم
فيه املقرر

األول

رقم الشعبة
وعدد الطالبات بها

ش()157

موضوع احملاضرة

االعاقة البصرية

تاريخ ووقت
احملاضرة

اخلميس

11
عدد الطالب

11-8

مكان التنفيذ

مبىن (ب)

معلومات الطالبة املدربة

االسم

للفصل السابق

ق ()92

الرقم
اجلامعي

 26طالبة
اختياري

23

املستوى

املعدل األكادميي

التوقيع

الثالث

4.89

اختياري

عرض موجز ملوضوع احملاضرة
األهـــــــــداف

طريقة

السلوكيــــــــــة

التدريس

التعرف على مفهوم

-1

االعاقة البصرية
التمييز بني كف

-2

البصر وضعف البصر
-3

تفسري اسباب االعاقة
البصرية
-4

التعرف على
تصنيفات االعاقة
البصرية

-5

استنتاج خصائص
املعاقني بصريا

االلقاء
املناقشة
العصف
الذهني
احلوار

احملتوى (املادة

إجــــــراءات

الوسيلة التعليمية

الزمن

األنشطة املصاحبة

العلمية

التدريــــــس

املستخدمة

املخصص

 -عرض فيلم تسجيلي

تعريف االعاقة

-التمهيد للدرس بسؤال

ا .جمسم للعني

عن االعاقة البصرية

البصرية -اسبابها

عصف ذهني عن االعاقة

يشمل التعريف بها

– انواعها -نسبة

واسبابها والربامج

انتشارها -آلية

الرتبوية للمعاقني

االبصار -درجات

بصريا والتقنيات

اإلعاقة

املساعدة هلم

-خصائص ذوي

-عرض صور ملشاهري

االعاقة البصرية-

معاقني بصريا حتدوا

الربامج واخلدمات

االعاقة

التأهيلية
-طرق الوقاية

البصرية والفرق بينها وبني
ضعف البصر
سؤال عن انتماء العاقة ألينوع من االعاقات
عرض فيلم تسجيلي عناالعاقة البصرية
يليه مناقشة مع القرينات
املتعلمات عن االستفادة من
الفيلم –ثم عرض ألهداف
احملاضرات

-عرض ملوضوع احملاضرة

 -التعزيز املعنوي

 -2احلاسوب

()40

-3الربوجيكتور

دقيقة

-4عرض بوربوينت
-5برجمية تعليمية حتتوي
على عرض تقدميي عن
اإلعاقة البصرية

أساليب التعزيز

(التصفيق والتشجيع)
 -التعزيز املادي

التقــــــــويم

ورقة عمل تتناول
األسئلة التالية:
-1عريف االعاقة

(توزيعات حلوى

البصرية من

وزهور مدون عليها

املنظور الرتبوي.

عبارات عن طرق
التعامل مع املعاقني

-2وضحي آلية

بصريا وطرق الوقاية

االبصار

من االعاقة الصرية

-3ناقشي مع

واماكن املؤسسات

جمموعتك اسباب

التي ترعى هذه الفئة

االعاقة البصرية

 -ومواقع التواصل

24

-6

التعرف على طرق

-ختام

الوقاية من االعاقة

نهائي بتقديم ورقة عمل

قضايا ذوي االعاقة

حتتوي على بعض األسئلة

البصرية

البصرية .
-7

حتديد أهم الربامج
الرتبوية لذوي االعاقة
البصرية

احملاضرة

بتقويم

االجتماعي التي تناقش

عن الدرس وتدعيم االجابة
الصحيح بالتعزيز وتصحيح
اخلاطئة منها كتغذية راجعة
فورية

ختام احملاضرة (مناقشة عامة ) يتم فيها سؤال الطالبات عن

 -1ما الفائدة املستفادة من حماضرة اليوم
-2ما مقرتحاتك لتطوير عرض احملاضرة
-3ما الذي ميكنك تقدميه ملساعدة ذوي اإلعاقة البصرية
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الواجبات

( تذكر

التكليفات

( يتم ذكر نص التكليف  ،توقيته  ،الزمن املخصص )

مالحظات

الواجبات
بنصوصها )
 -1ترمجة
مصطلحات

ترمجي

األول

مصطلح

الثاني

االعاقة الصرية
ضعف البصر

 -1اذكري الفرق بني ضعف البصر وكف البصر
والدرجة الفارقة بينهما
 -2استنتجي أهم االحتياجات الرتبوية

مجيع األعمال تسلم موعد الساعات
املكتبية يوم األحد من
 10-8صباحا بغرفة القسم

للمعافيني بصريا
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