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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 6-1 لصفوفأساليب تدريس التواصل  5.9.1

 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم

 تدريس كفاءة التواصل.

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 التواصل؟ 4.1.9المادة التوجيهية  -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكنيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،: 
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.
مشاركة المعلمون أفكارهم عن كيفية تدريس هذه ومناقشة األفكار  -

 الكفاءة.

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

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

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟

 أمثلة عليه" في تجربة إطار الكفاءات نسخ من قسم "متطلبات اإلطار و

 الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم.

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 6-1 لصفوفأساليب تدريس التواصل 

 التواصل: إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز كفاءة

 الفصل  داخل اكتسبوها التي التعلم خبرة لمشاركة إخبارية أورسائل إلكترونية صفحة إنشاء على الطلبة تشجيع
 الدراسي.

 الدراسية. المهام وإنجاز األبحاث في واالتصاالت المعلومات تقنية وسائل استخدام على الطلبة تشجيع أهمية 

 صغيرة أو كبيرة مجموعات أمام التحدث فرصة الطلبة إعطاء. 

  عديدة للطالب بأن يصبحوا متحدثين ومستمعين ناجحين )مجموعات كبيرة أو إتاحة فرص واستراتيجيات

صغيرة(. تعريفهم بطرح األسئلة والتعاون والتفاوض والتوضيح وأخيراً عرض شيء يهم الجميع مثل: تنظيم 

نشاط لجمع األموال في المدرسة لتقديم الدعم لسبب ما )على مستوى المدرسة، المستوى المحلي، المستوى 

 عالمي(ال

 .من المهم توفير فرص عديدة للطالب للتعلم والتواصل بطرق مختلفة ومن خالل أساليب متعددة 

أنشطة للتواصل الغير لفظي

الحركة واالتجاه لغة الجسد واإلشارات

الصورة والمظهر

الحواس

فترات التوقف

الصور المتحركةالحركة والسرعة

الحلي، والمصنوعات اليدوية

الرموز

التوقيت

البعد والقرب
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 دعم الطلبة على التواصل من خالل استخدام حواسهم الخمس 

 

5 senses word list 

 

 الرسوم البيانية للحواس الخمس:منظم 

 ما الذي تتوقع رأيته؟

 

 ماذا رأيت؟

 يبدو مثل

 في اعتقادك كيف ستبدو الرائحة؟ 

 ماذا كانت الرائحة؟

 رائحته مثل

 ماذا تعتقد أن يكون طعمه؟

 كيف كان مذاقه؟ 

     

 مذاقه مثل                           

 كيف كان صوته؟ 

 ما الذي سمعته؟

 صوته مثل

 كيف سيبدو ملمسه؟

 

 كيف كان ملمسه؟ 

  

 ملمسه مثل                           

https://www.windows2universe.org/teacher_resources/sensory_bank.html
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 .تطبيق العمل الجماعي والثنائي لتمثيل االستماع النشط الذي يدعم المتحدث ويظهر قيمة اختالف وجهات النظر 
 

 Circle time ideas 

 Talk partners 

 
 

 

 .تشجيع الطالب الذين يتحدثون لغات أخرى بالتحدث في مواقف رسمية وغير رسمية بلغتهم األم 
 

 كتابة مشهد لفيلم صامت
   يقوم الطالب ُكتاب السيناريو بكتابة مشهد لفيلم صامت مع أخذ هذه

 الخطوات في االعتبار:

  األفالم الصامتة هي أفالم تحكي قصة بدون كلمات. من المهم أن يبدأ
المشهد بشخص يقوم بأمر ما بشكل واضح مثل تنظيف المنزل أو التجديف 

 في قارب.

  المشهد عندما يدخل المشهد ممثل آخر )أو عدد من الممثلين(. يتم قطع هذا
إن ظهور الممثل/ين اآلخرين له تأثير كبير. قد تكون الشخصيات الجديدة 

 حيوانات أو أطفال أو باعة، إلخ.

 .يحدث اضطراب في المشهد 

 .ُتحل المشكلة 
 

 
 

 توصيل على طفل كل لتشجيع المجموعة" مع شارك زميل، مع ناقش "فكر، غرار على استراتيجيات استخدم 

 أفكاره.

 

 شارك-ناقش-فّكر

يعطى الطالب سؤال لإلجابة عليه أو مشكلة لحلها، يأخذ الطالب بعض الوقت للتفكير في اإلجابة أو الحل، ثم 

 يعمل في أزواج لتبادل األفكار.

اج أو أفكارهم ويتوصلوا الستنتبعد أن يقوم الثنائي بمناقشة النص، ينضما لثنائي آخر ويشاركوا جميعهم 

  وجهة نظر جماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.childcarelounge.com/activity/circle-time.php
http://www.theschoolrun.com/what-is-a-talk-partner
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 .إتاحة فرص دائمة للطالب إلعطاء تغذية راجعة وتلقيها والتصرف حيالها 

 

 

 التمثيل الصامت
 الصامت التمثيل

 .قّسم الطالب إلى أقران 

  المحددة له بطريقة صامتة.يقرأ الطالب أ السطور المحددة له جهرياً، بينما يقوم الطالب ب بتمثيل السطور 

 :اجعل حركة سرية بينك وبين الطالب ب مكتوبة على ورقة، مثال 
o   قد يكون الطالب ب على عجلة 
o  أيكون في حالة ملل شديدة 
o يشعر بالذنب 
o يشعر بالحماس 

 .بعد الحوار، اطلب من كال الطالبين أ أن يخمنا ما الشعور الذي كان يؤثر على الطالبين ب 

 

 

  الطالب على كتابة مجموعة مختلفة من النماذجشجع 

 تقنيات محادثات تيد  مقاالت المجالت والصحف
 

 
 

 

 

 أسلوب دوت جوت:

 السؤال:

 المصدر: )موقع/ جريدة/ نص، إلخ(

 العنوان:

 الكاتب:

 الناشر:

 سنة النشر:

 مكان النشر:

 الرابط:

 : Dot and jotمالحظات
 

 preziالبوربوينت أو  –العروض  تغريدة أو رسالة نصية
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  ،استخدام مفردات تخص سياق معين ومجال محدد إلظهار فهم ومعرفة بمحتوى المادة عند العمل في هذا المجال
 الالفقاريات المفصليات –مثال الحشرات الزواحف 

  والتفاوض والتوضيح وأخيراً  من المجموعة المشاركة و طرح األسئلة والتعاونإتاحة الفرص التي تتطلب

عرض شيء يهم الجميع، مثال: التفاوض على إحداث تغيير في قائمة الطعام في مقصف المدرسة ليحتوي على 

 خيارات صحية والتي تعكس أيضاً تغير ثقافة الطالب.

 حب ممارسة إلقاء الخطب المرتجلة )على سبيل المثال اكتب قائمة عناوين موضوعات واطلب من الطالب س

 أحد الموضوع والتحدث عنها لمدة دقيقتين(.

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 
 

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 
الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم المعلمين 
األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 كفاءة التواصلأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على االستماع بفعالية وتركيز عند تقديم طالب آخرين لخطبهم..

 

:األفعال  

 عمل
 تبين

 التظاهر
 الحالي
 فسر

 مناظرة
 تناقش

 بحث
 تشكل
 توليد
 صنع
 بناء

 تقرير
 يقرأ

 استخدام

 رد
 ربط

 تصميم
 برر
 تقييم

 استعراض
 ترجم
 استمع

 حدد
 وصف
 حالة
 اقتبس
 اقرأ

 روايتها
 شرح
 تنظم

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy


 

  6-1 لصفوفأساليب تدريس التواصل  5.9.1: المادة التوجيهية                            تدريس الكفاءات والقيم : 5الوحدة 

Module 5: Teaching the competences and values   Guidance material: 5.9.1 Teaching Communication G1-6 

  7 

 دعم الطلبة لتقديم أفكارهم بطرق بصرية مختلفة 

 الخرائط الجداول الزمنية
 

 

 

 
 

  البيانات) إكسل أو الرسوم البيانية( الصور الفوتوغرافية
 

 
 

 
 

 الصور أو الخرائط أو المخططات
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