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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 12-10أساليب تدريس اإلبداع لصفوف  5.1.3
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من استراتجيات ونماذج التدريس لدعم
 تدريس كفاءة اإلبداع.

 

المادة التوجيهية؟ما الهدف من هذه   

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات في الصفوف الدراسية.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 استخدام هذه المادة  كمع من يمكن المعلمون
 التوجيهية؟

 :تعريف المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر النماذج 
 هو إطار الكفاءات الطالبيةما  1.1 -
 هيكل إطار الكفاءات الطالبيةنشاط  1.2 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
 نشاط المعرفة المسبقة العصف الذهني 1.4 -
 الملخص التنفيذي -متعمقةقراءة  1.5 -
 وأمثلة عليه إطار المتطلبات – متعمقةقراءة  1.6 -
 ماهي الكفاءات؟ 4.1 -

  الكفاءة عبر:تعريف المعلمين بهذه 
 ما هو اإلبداع ؟ 4.1.1 -

 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 المادة. 

حث المعلمين على تعديل األساليب والنموذج بما  -
يتناسب مع المرحلة الدراسية والمادة التي يدرسونها 

 وبما يتناسب مع احتياجات الطالب.
مناقشة األفكار والطلب من المعلمين مشاركة أفكارهم  -

 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات
اإلطار وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية 

كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي  -لمجلس أبوظبي للتعليم 
 (.2014القرن الحادي والعشرين )

  مالحظة: تم التأكد من صالحية جميع المواقع اإللكترونية وقت
داد هذه المادة التوجيهية. يجب التأكد من دقة ومناسبة إع

 محتوى المواقع التي ستستخدم في البيئة التعليمية. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  نسخ من قسم "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه" في تجربة إطار
 الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم.

 

 األدوات المطلوبة؟ما هي المصادر أو 
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 12-10أساليب تدريس كفاءة اإلبداع لصفوف 

 إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز كفائتي اإلبداع:

 

 .وفر مجموعة متنوعة من المواد الستخدام األطفال 

  األعمال الفنية.ال تطلب من األطفال إنشاء أعمال فنية متطابقة؛ شّجع الفردية في 

  يدعم العصف الذهني والتخطيط العقلي الطالب في تجميع أفكارهم عبر مشاركة أفكار وأشياء وأساليب حقيقية

 وتخيلية. تجد في األسفل بعض المواقع لمساعدتك في عمليتا العصف الذهني والتخطيط العقلي:

 

 

 Ten mind mapping strategies for teachers 

 How can I facilitate brainstorming in the classroom? 

 Brainstorming ideas 

 

 

 

 

 

 .جعل الطالب على علم بأن معظم المشاكل التي يعانوا منها لها حلول متعددة 

 .استكشاف حياة المبدعين على مر التاريخ والتعلم منها 

  

http://www.teachthought.com/teaching/10-mind-mapping-strategies-for-teachers/
https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/how-can-i-facilitate-brainstorming-in-the-classroom/
http://www.eslflow.com/brainstorming.html
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  .جرب نموذج آليكس يسمح حل المشكالت اإلبداعي للطالب بإنتاج أفكار وأساليب إبداعية وجديدة للمشكالت

  أوزبورن لحل المشكالت اإلبداعي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تشجيع األطفال على إيجاد أنماط في تعلمهم، على سبيل المثال، جد األشكال ف الصف الدراسي أو البيئة

 بتجاربهم في الحياتهم الخاصة.أو ربط قصة 

  يحكي الطالب قصة ما على لسان شخصية أخرى في القصة نفسها فيتخيل القصة ويحدد ما الذي سيتغير

 في القصة عندما تتغير الشخصية البطلة بها.

 اجعل الطلبة يدركون أن معظم المشكالت لها عدة حلول من خالل نشاط اإليجابي سلبي ومثير لإلهتمام 
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 "السماح للطالب للتعبير عن األفكار غير التقليدية. نسأل: "كيف لنا أن نقوم بذلك؟ 

 

 101 activities for teaching creativity 

 How can we foster imagination in the classroom? 

 

 :أدعم األطفال على استخدام األدوات الرقمية التي تبني اإلبداع. وفيما يلي بعض المواقع للمساعدة 

 

 أدوات العرض إلثبات األصالة واالبتكار والتواصل بتلك األفكار مع اآلخرين -

Powerpoint 

www.prezi.com  

www.edu.glogster.com 

Showme App 

 

 ير واألفكار اإلبداعيةدوات التصميم لدعم الطالب على التفك -

 

 

- www.tuxpaint.org 

- www.inspiration.com 

 

 محاولة تطبيقات مختلفة للهواتف الذكية أو األجهزية اللوحية -

 

www.ipadapps4school.com  

Bluster 

Pop math 

Maths slide 

Storymaker  

 

 

 

 

 

 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/VanGoundy2005101ActivitiesTeaching.pdf
https://kibrown.wordpress.com/
http://www.prezi.com/
http://www.edu.glogster.com/
https://itunes.apple.com/ae/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/ae/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
http://www.tuxpaint.org/
http://www.inspiration.com/
http://www.ipadapps4school.com/
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  أعرض للصف  شيء يومي ، على سبيل المثال شوكة أو مفك أو مقشرة البطاطس. بمجرد أن تناقشوا

اذا ماستخداماته في الوقت الحالي، أطلب منهم تبادل األفكار الستخدامات أخرى لهذا الشيء. مع تعديالت طفيفة 

 يمكن أن يستخدم ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

  استكشاف المنتجات التي تتشابه ولكن لها استخدامات مختلفة. وتشمل على سبيل المثال فرش الشعر وفرش

الطالء والمكانس والمجرفة ومجوعة المكانس وفرشاة غسل األطباق وفرشاة أسنان. تشجيع الطالب على 

كان يفكر المخترع برأيك ؟ يمكن للطالب تصميم فرشاة لغرض كيف هي متشابه؟ كيف مختلفة؟ بماذا  -مناقشة 

 معين.

 

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم
المدرسة ضمن المشروع 

 التجريبي
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة

 
 
 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم األفعال في 
المعلمين الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم 

األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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 اإلبداعأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 باستخدام درس القصيدة.مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على تركيب حوار 

 

:األفعال  

 يصور
 تخيل
 تشكل
 تكيف
 بناء
 يحلل
 تقييم

 يستخدام
 

 يستنتج
 يتوقع
 نفذي
 يجمع
 يبني

 يقدر  
 يتعرف على

 يميز

 يعرض
 يميز
 يرسم
 يولد

 يناقش  
 يرد

 يتواصل

 يظهر
 تعادل
 يوضيح
 اخترع
 إنشاء
 القيمة
 تغلب

 

  حلول.اجعل الطلبة يدركون أن معظم المشكالت لها عدة 

  ،استكشاف حياة المبدعين على مر التاريخ ونتعلم منها مثال األخوين رايت، ستيف جوبز، بنجامين فرانكلين

ليوناردو دا فينشي. تشمل المبدعين اإلماراتيين مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد سعيد 

 حارب، وفيصل البناي.

  شهر واحد، يحضر كل طالب اختراع لعرضه على الصف ويشرح عقد "معرض االبتكار " كل صباح لمدة

 استخداماته وكيف تم بناؤه الخ.

  استكشاف والبحث في االختراعات  التي نستخدمها كل يوم، المنتجات التي نستخدمها كل يوم صممت من قبل

 مبدعين، قد يكون تم العمل على تصميم منتج جديد أو تعديل منتج موجود.

 يومية ليستكشفها الطالب في كيفية تأثيرها على حياتنا.حدد منتجات  -
 

 األشياء التي نستخدمها

لماذا تعتقد تم تطوير  ما هذا يستخدم؟ 
 هذا المنتج؟

كيف غير من كيفية 
 استخدامنا لألشياء؟

كيف يمكن أن 
يتغير في 
 المستقبل؟

 

 
 
 
 
 

   

 

يوم، من الذي اخترع ذلك؟ متى ولماذا اخترع؟ ومن ثم يبحث الطالب في المنتجات التي يستخدمونها كل  -
 كيف يتم استخدامه؟ ما هي المنتجات األخرى أدت إلى تطوره؟

توضح  دعاية التلفزيون تطور الفيزا كيف أن المنتجات التي نستخدمها كل يوم قد تغيرت مع مرور الوقت  -
ارية )مثل اآللة الكاتبة( لجعل حياتنا أسهل وأكثر راحة، يمكن للطالب التعرف على المنتجات التج

واستكشاف كيفية منتجات جديدة )مثل الكمبيوتر المحمول( جعلت حياتنا أسهل، كيف يمكن لهذه المنتجات 
 سنة؟ 100أن تبدو في 
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Visa Evolution TV commercial 

 
 

  إلنتاج أفكار جديدة وطرق تفكير جديدة  ملخص التصميماستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيعه لجني األرباحوالتخطيط للى إنشاء / العثور على منتج تشجيع الطالب ع 

 عرض االبتكارات على الجدار ويجمع الطالب قصاصات الصحف من االبتكارات الجديدة وعرضها 

 دعم الطالب الستخدام هذه النماذج االبتكار 

 جّرب هذه األفكار:

    The SAMRنموذج  -

  The CAMPERنموذج -

  The BARنموذج -

  التبعات
 االفتراضات

 النقاط األساسية
 التحيز
 األدلة

 االرتباط
 

 

 

 اجعل شيئاً أكبر حجماً 

 ضف شيئاً أ

 ألغي أو استبدل شيئاً 

https://www.youtube.com/watch?v=wlYAhKQQ2kw
https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model
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 شجع الطالب على حل مشكالت من العالم الحقيقي لم تحل بعد 

 

 

 


