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:مقدمة .

معة  آ ل محرق  
ش 



:مقدمة .

 جائحة كورونا موازين كثيرة، وأعادت ترتيب أولويات مختلفة، من ضمنها العملية التعليمية التي ارتبكت كقلبت
ً
ثيرا

واضطر العالم كافة إلى إعادة حساباته في التعامل معها، واعتماد التعلم عن بعد، خشية تحول املدارس إلى بؤر 
.لتفش ي الوباء في ظل ازدحامها بالطالب واملعلمين

ات الحلول التي اعتمدتها الجهات املختصة في العالم لحماية الطالب والطالبات واملجتمعُبعد أحد وكان التعليم عن 
، إال أنها أصبحت ضرورة وتأتي في أعلوقد من انتشار الوباء، 

ً
ى سلم كانت آلية ثانوية اعتبرها البعض قبل كورونا ترفا

«  كورونا»اهتمامات الدول بعد تفش ي الجائحة، لدورها في سالمة اإلنسان وصحته، وأكدت املتغيرات الجديدة بعد 
 استراتيجيات أهمية التعلم اإللكتروني وضرورة االرتقاء به ووضعه ضمن 

ً
..التعليم حتى بعد زوال الجائحة نهائيا

معة  آ ل محرق  
ش 



، ليس متعلقالتعليم اإللكتروني إن 
ً
 فقط الذي يعفي الطالب واملعلم من اللقاء املباشر ويجعل تواصلهما افتراضيا

ً
ا
باألدوات البسيطة مثل الدرس اإللكتروني، أو التلقي عن طريق الدروس املسجلة أو استخدام غرف اللقاءات 

 وأشمل من ذلك بكثير، يركز على تطوير العملية التعليمية برم
ً
 واسعا

ً
تها من اإللكترونية املتنوعة، بل بات مفهوما

خدام خالل توفير أدوات التعلم املتطورة، وخلق حالة تشاركية بين الطالب في ما بينهم وبين الطالب ومعلميهم، واست
 األدوات التقنية في إثراء املحتوى اإللكتروني وتنويع عرضه للمتلقي وتسهيل عملية الفهم ونقل الطالب من ك

ً
ونه متلقيا

 للمحتوى التعليميإلى كونه 
ً
 وصانعا

ً
ق مع كل ، وهذا يسهم في تضخيم املحتوى التعليمي بصور متعددة تتوافمشاركا

.املستويات التعليمية

في واملالحظ أنه مع كثرة طرق هذا األمر من بداية طفرة التواصل االجتماعي وشبكة املعلومات العاملية، إال أننا ال نزال
بداية الطريق وال يزال أبناؤنا يعتمدون على وسائل التعلم التي استخدمها آباؤهم في السابق، رغم أن الدولة أولت 
تطوير التعلم أهمية بالغة وخصصت له امليزانيات الضخمة بإنشاء كثير من املؤسسات تعنى بهذا الجانب، لكن

بنائنا النتائج لم تكن باملستوى املأمول، لكن جاءت جائحة كورونا لتنبهنا إلى أهمية التعليم اإللكتروني واستخدام أ
 من حصرها في األلعاب التي قد تصيبهم بالتبلد

ً
.األجهزة الذكية للتعلم وتطوير قدراتهم املعرفية، بدال

معة  آ ل محرق  
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م االلكترونيةتنمية مهارات املتدربين في تصميم املحتوى االلكتروني في بيئات التعلي

الهدف العام 

األهداف التفصيلية

التعرف على أنواع بيئات التعلم•
التعرف على أسس تصميم التعليمي•
كمثال للتصميم التعليميEDDIEتوضيح نموذج •
التعرف على نموذج كيلر للحافز•
التعرف على املبادئ الصحيحة لبناء املحتوى التعليمي•

معة  آ ل محرق  
ش 



:الفئة املستهدفة

:مدة البرنامج 

معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية 

يومان بمعدل ثمان ساعات تدريبية 

:متطلبات الدورة التدريبية 

شبكة انترنت –أجهزة حاسوب 

معة  آ ل محرق  
ش 



:التخطيط الزمني للدورة التدريبية 

مدخل عام
ملوضوع الدورة 

أنواع بيئات 
التعلم

التصميم التعليمي 
EDDIEنموذج 

املحتوى التعليمي 
نموذج كيلر 

مبادئ  بناء 
املحتوى التعليمي 

معة  آ ل محرق  
ش 



دقائق 10زمن النشاط 

نشاط
أ-1-1

ما لذي تتوقع أن يتم إثارته من خالل هذا البرنامج؟

معة  آ ل محرق  
ش 



1

2

3

تصميم املحتوى 
التعليمي

مي التصميم التعلي

ونية البيئات اإللكتر

مدخل عام للموضوع

معة  آ ل محرق  
ش 



دقيقة 15زمن النشاط 

نشاط
ب-1-1

ما لفرق بين املفاهيم األربعة 
التعلم املدمج؟-التعلم اإللكتروني-التعلم عن بعد-التعلم التقليدي

معة  آ ل محرق  
ش 



التعلم املدمجالتعلم اإللكترونيالتعلم عن بعدالتعلم التقليدي 

مد نظام التعلم الذي يعت
لقين على املعلم في نقل وت
ن املعلومة الى املتعلمي

بنفس املكان والزمان 
داخل قاعات الدراسة

لى أسلوب تعليمي يهدف ا
خلق بيئة تفاعلية 

افتراضية عبر شبكة 
ر االنترنت يكون بمقدو 
قاء املعلم واملتعلم االلت
من خاللها وتبادل 

.املعلومات

هو تعلم عن بعد يهدف 
ية الى إيجاد بيئة تفاعل
غنية بالتطبيقات 

املعتمدة على تقنية 
.الحاسب واالنترنت

ن نظام تعليمي يدمج بي
ي نوعي التعلم التقليد

واإللكتروني من خالل 
ال االستفادة من مميزات ك

ات النوعين وفقا ملتطلب
.املوقف التعليمي 

:أنواع بيئات التعليم 

معة  آ ل محرق  
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: اإللكتروني  أنواع التعليم 

اشات اإللكترونّية ليتم وهو التعليم الذي يكون فيه الطالب، واملعلم في نفس الوقت أمام الش: اإللكتروني  املتزامنالتعليم 
 أمامها عبر غرف املحادثة، أو الفصول االفتراضّية، وأكثر ما يميز هذا النوع من التعليم ه

ً
و أّن الطالب نقاشهم مباشرة

ه يحتاج
ّ
ه يوفر وقت الذهاب إلى مكان الدراسة، ومن سيئاته أن

ّ
إلى أجهزٍة إلكترونّيٍة يحصل على تغذيٍة راجعٍة فوريٍة، كما أن

. حديثٍة، وشبكة اتصاٍل جيدة

علم في نفس الوقت أمام وهو التعليم اإللكترونّي الذي ال يحتاج إلى أن يكون الطالب، وامل: اإللكتروني  غير املتزامنالتعليم 
ما يكون باالستفادة من الخبرات السابقة، أو عن طريق توفر املادة التعليمّية على األقرا

ّ
ص املدمجة، وقد الشاشات، وإن

تطيع الطالب الحصول املنتديات التعليمية، وفي هذا النوع من التعليم ال يسأوعبريكون التواصل عبر البريد اإللكترونّي، 
ه ينظم وق

ّ
ت دراسته حسب ما على تغذيٍة راجعٍة، بل يمكنه فقط العودة إلى املادة التعليمّية في أي وقت هو يريده، كما أن

 
ً
.يراه مناسبا

معة  آ ل محرق  
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ات كان البد منها خاضها األبناء من الطالب والطالبات بدون مقدمات وال سابق عهد ،، تحديااللكتروني تجربة التعليم 
قاء في منطقة األمان كورونا،،لاللتزام بتطبيق التباعد االجتماعي والبللحفاظ سالمة املجتمع التعليمي في ظل جائحة 

ع خطة وهي املنزل ، فهل استطاع أبنائنا التكيف مع هذه التجربة الجديدة ، وهل تمكنت وزارة التعليم من وض
افق بين النشاط الطالبي وبرامج موهبة وبين التعليم عن بعد ، وماذا بعد ت لك التجربة ؟دراسية ناجحة تضمن التو

معة  آ ل محرق  
ش 



تقنيات تعليمية تحاكي 
املستقبل 5

بة الطالب يرونها تجر 
رائدة 6

األنشطة تدعم العملية 
التعليمية 7

اتيةتعزيز املسؤولية الذ 8

الشعور بالوحدة والعزلة 
1االجتماعية

تقنين املناهج وتقليص 
2النشاط والبرامج ضرورة

3تجربة فريدة

4خيار للمستقبل

معة  آ ل محرق  
ش 



االزمةوزارة التعليم قدمت حلول تقنية تعليمية عالية جًدا لحل

لكن هل هذا كافي ليتعلم أبنائنا ؟؟ 

معة  آ ل محرق  
ش 



دقيقة 15زمن النشاط 

ج-1-1نشاط

ما ملقصود بعملية التصميم التعليمي ؟

معة  آ ل محرق  
ش 



التصميم التعليمي

مكونا مهما من مكونات مجال تكنولوجيا التعليم ، وهو أحد  (Instructional Design))التصميم التعليمي يعد 
ت املجال من أن لكل تكنولوجيا التعليم ، وتأتى أهمية التصميم كمكون من مكونافىاملهام األساسية للمتخصصين 

ب إلى وضع ما يناسبه من مواد تعليمية وأجهزة وطرق عرض للمحتوى الدراس ي، وتحتاج هذه الجوانتعليمىموقف 
.عليميمواصفات وخصائص خاصة بها حتى يمكن إنتاجها بصورة جيدة ، تزيد من فاعلية وكفاءة املوقف الت

أن ال تبدأ اال وأنت تعرف إلى أن تريد
تصل 

معة  آ ل محرق  
ش 



التصميم التعليمي

دة، ويستخدم أو هندسة لش يء ما وفق معايير محد. التصميم بشكل عام هو عملية تخطيط منهجية تسبق التنفيذ
فال يمكننا . ارةالديكور، والتصميم الداخلي، والهندسة، والصناعة، والتج: هذا املصطلح في كثير من املجاالت مثل

.على سبيل املثال بناء منزل دون أن نقوم بعمل مخططات هندسية لبنائه

ظيم محتوياتها التصميم التعليمي ينظر إلى مكونات العملية التعليمية بأنها كل متكامل، بحيث يسعى إلى تن
ذلك يجب والتحكم في عملياتها وانجاز أهدافها الن التعليم منظومة تشتمل على مكونات متفاعلة ومتداخلة ل

.معالجته من خالل مدخل املنظومات في التعليم هو عمليات التصميم التعليمي

معة  آ ل محرق  
ش 



أهمية التصميم التعليمي

.تجسير العالقة بين املبادئ النظرية وتطبيقها في املوقف التعليمي -1
.تحسين املمارسات التربوية باستعمال نظريات تعليمية أثناء القيام بعملية التعليم بالعمل-2
.االعتماد على الجهد الذاتي للمتعلم في عملية التعليم -3
.استعمال الوسائل واالجهزة واالدوات التعليمية بطريقة جيدة-4
.في تحقيق األهدافواالسهام العمل على توفير الوقت والجهد من خالل استبعاد البدائل الضعيفة -5
.تحقق أقص ى درجة ممكنة من التفاعل مع املادة بطريقة إدماج املتعلم في عملية التعليم -6
.دور املعلم في تسهيل عملية التعلم توضيح -7
.تفريغ املعلم للقيام بواجبات تربوية اخرى اضافة الى التعليم -8
..التقويم السليم لتعلم الطلبة وعمل املعلم -9

معة  آ ل محرق  
ش 



عيف يخشىى ى مصىىممي التعلىىيم مىىن أن يىىؤدي التصىىميم الضىى

..الى تعلم غير فعال ومتعلمون يفتقدون الحافز

تعليمياملعلم الحقيقي هو من يمتلك مهارات التصميم ال

معة  آ ل محرق  
ش 



:التعليميالتصميمنماذج

ا نماذج تصىميم قدم علماء تصميم التعليم العديد من التصورات لتصميم التعليم يطلق عليه

 . التعلىىىىىيم
ً
 نظاميىىىىىا

ً
 إجرائيىىىىىا

ً
لبنىىىىىاء املوقىىىىىف التعليميىىىىىة أو إنتىىىىىاج املىىىىىواد Systematicوهىىىىىي تىىىىىوفر إطىىىىىارا

. التعليمية

معة  آ ل محرق  
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التحليل

التصميم

التطوير 

قالتطبي

التقويم

ADDIEالنموذج العام لتصميم التعليم 

معة  آ ل محرق  
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التحليلمرحلة

تحليل املحتوى ماهي اإلمكانات املتاحة 

تحديد خصائص املتعلمين تحديد األهداف املراد تحقيقها

التحليل البيئي تحديد حاجات املتعلمين 

معرفة االطار الزمني للمقرر تحليل السياق التعليمي 

معة  آ ل محرق  
ش 



التحليلمرحلةفيمراعاتهاألوليةالصفوفمعلمعلىيجبما

يعرف سلوكيات التالميذ 

يلم بخصائص البيئة التي يدرس
فيها 

يقبل كل تالميذه كما هم 

يراعي ان حركة التلميذ اثناء 
الدرس امر طبيعي 

يميز بين الفروق الفردية بين 
التالميذ 

يقترح لنفسه أساليب تدريسية 
متنوعة 

يلم بخصائص مرحلة الطفولة يراعي التحفيز والتشجيع 

معة  آ ل محرق  
ش 



استراحة ملدة ربع ساعة 

معة  آ ل محرق  
ش 



دقائق 5زمن النشاط 

أ-2-1نشاط

لم احلل مسبقا ماذا افعل االن ؟؟؟

معة  آ ل محرق  
ش 



05 04 03 02 01

وضع 
األهداف 
العامة

تحديد
األهداف 
اإلجرائية 
القابلة 
للقياس 

تحديد 
املحتويات
وقولبتها 
لتناسب 
املتعلمين

تحديد 
التقويم 
املناسب 
لكل هدف 

تحديد 
ات االستراتيجي
واألنشطة 
املناسبة لكل

هدف 

التصميممرحلة

معة  آ ل محرق  
ش 



05 04 03 02 01

تقسيم 
الدروس الى
وحدات 
بسيطة 

التركيز على
املهارات 
األساسية 
فقط 

وسائلتنويع
التقويم 

املناسب لكل
هدف 

تحديد 
االستراتيجيات 
بة واألنشطة املناس
لكل هدف 

واالستفادة من 
تلعيب التعليم

التصميممرحلةفيمراعاتهاألوليةالصفوفمعلمعلىمايجب

تعدد طرق 
وى تقديم املحت
كالصوت 
والفيديو 
والكتابة 
اليدوية

معة  آ ل محرق  
ش 



التنفيذمرحلة

توى املحتطبيقعمليةوهي
فعالبشكلالواقعفي

إدارةمراعاةمنالبد
يةوالتوعوالنشرالتغيير
.الفنيالدعموتقديم

التطويرمرحلة
مليةعمخرجاتترجمةالتطويرمرحلةفييتم

إلىوسيناريوهاتمخططاتمنالتصميم
يفنراعيأنويجب.حقيقيةتعليميةمواد

دافعيةرتثيبحيثفنيبشكلإخراجهاإنتاجها
.يهافاألمانعنصروتوافرللتعلم،الطلبة

.

التقويممرحلة
التيالعمليةهوالتقويم
ماخاللها،مناملعلميستطيع

قداألهدافأوالهدف،كانإذا
تيالالوسيلةوأنال،أوتحققت
الستخدامها،وخططاختارها

 توظيفهاكان
ً
الأوفعاال

معة  آ ل محرق  
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:أمور البد من مراعاتها في تصميم التعليم االلكتروني

.  التأكد من العدالة الرقمية•
.  التدريب والتجريب•
. منهماطلع الطالب واولياء األمور على ادوارهم واملتوقع•
.خذ وقتك بالتخطيط الجيد•
.استعد بجميع املصادر التي قد تحتاجها•
.وفر جدول مهام يومي•
.وفر تعليم قوي ومفيد وثابت•
.ردهموفر تعليم يسهل على املتعلمين تعلمهم بمف•
. تعامل مع مشاعر الطالب واولياء األمور •
.  اختر األدوات املناسبة واستمر عليها•



دقائق 5زمن النشاط 

-2-1نشاط
ب

وبعد أن عرفنا خطوات التصميم
هل هناك فرق بين تصميم املحتوى التعليمي 

؟في البيئات التقليدية والبيئات اإللكترونية
معة  آ ل محرق  

ش 



دقيقة 60زمن النشاط 

ج-2-1نشاط

تطبيقات عملية للتصميم التعليمي
اعط تجاربك في تصميم املحتوى االلكتروني؟ 

معة  آ ل محرق  
ش 



ة نقاشات واسئل



ل انتهى اليوم التدريبي االو 

معة  آ ل محرق  
ش 



تصميم املحتوى التعليمي لبيئات التعلم اإللكترونية 

المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم

إدارة تعليم محافظة صبيا 
مكتب تعليم الدرب



دقائق 5زمن النشاط 

أ-1-2نشاط

بناء املحتوى ؟؟ماهو

معة  آ ل محرق  
ش 



بناء املحتوى؟ماهو

تحويل املعرفة الى محتوى ومادة تعليمية في متناول الطالب 
وفق نظريات التعلم وبطرق وأساليب واستراتيجيات 

.الطالب و البيئة الوسيطة واملادة العلميةتتناسب مع خصائص 

معة  آ ل محرق  
ش 



دقائق 5زمن النشاط 

-1-2نشاط
ب

من تعريف بناء املحتوى 
هل بناء املحتوى جزء من التصميم أم أن التصميم جزء من بناء املحتوى ؟؟

معة  آ ل محرق  
ش 



التحليل

التصميم

التطوير 

قالتطبي

التقويم

محتوى هي بناء EDDIEأربع خطوات من نموذج 

1

2

3

4

معة  آ ل محرق  
ش 



7نشاط

اقرأ الصورة التالية ؟

معة  آ ل محرق  
ش 



بناء املحتوى جزء من التصميم التعليمي 
.إن لم يتبع خطواته فهو إضاعة للوقت والجهد

والبد أن يكون هناك إثارة لدافعية التعلم

معة  آ ل محرق  
ش 



صناعة وتصميم املحتوى التعليمي البد من مراعاة 

نموذج كيلر للحافز 
معة  آ ل محرق  

ش 



دقائق 5زمن النشاط 

ج-1-2نشاط

ما هو الحافز من وجهة نظرك ؟؟

معة  آ ل محرق  
ش 



يطة تثير التحفيز هو طاقة نابعة من املتعلم أو من خارجه، نابعة من البيئة املح
ة يرغب املتعلم وتحركه وتوجهه لسلوكه العام لتحقيق غاية نفسية أو مادي

بتحقيقها 

التحفيز هو قوة دافعة منشطة للتعلم 

معة  آ ل محرق  
ش 



خاللها نصل إلى منُيعد التحفيز في مجال التربية والتعليم من أهم املرتكزات التي 
تحقيق أهداف التربية ورفع القدرات اإلنتاجية لدى املتعلم

ملعلم إذ أن التحفيز هو أحد املهمات اليومية التعليمية للمعلم يتطلب من ا
كفاءة خاصة لكي يستطيع تحقيق األهداف التربوية والتعليمية 

معة  آ ل محرق  
ش 



دقائق 5زمن النشاط 

د-1-2نشاط

؟؟ما اهمية التحفيز في مجال التعلم 

معة  آ ل محرق  
ش 



املشاركةنص
اركة يساعد التحفيز على املش
الفاعلة للمتعلم 

تحقيق الحاجات
ق يساعد التحفيز على تحقي

حاجات املتعلم 

زيادة العالقة 
يساعد التحفيز على زيادة
لم العالقة بين املعلم والتع

تحسين التفكير 
ين يساعد التحفيز  على تحس
وتطوير األفكار اإلبداعية

اثارة التنافس
يساعد التحفيز على خلق جو من 

ناالثارة والتنافس بين املتعلمي

زيادة الدافعية
يساعد التحفيز على زيادة الدافعية 

وقابلية التعلم لدى املتعلم

أهمية التحفيز 



التركيز على أهداف وغايات التعليم * 
إتاحة الفرص للمتعلم للمشاركة في بناء األنشطة* 
الية أن تكون املادة العلمية مرتبطة بخبرات سابقة واهتمامات ح* 

لدى املتعلم
افز الذاتية النابعة من داخل املتعلم *  التركيز على الحو
عدةمراعاة الفروق الفردية وتقديم التغذية الراجعة وسبل املسا* 
تشجيع املتعلم عند الفشل من خالل مسامحته وتحويل درس* 

الفشل الى دافع لإلنجاز
افز  مع قيم املجتمع *  أن ال تتعارض الحو

يجب مراعاتها لتحفيز التعلممبادئ عامة 



ذج هم نماأيعد نموذج كلير أحد النماذج التدريسية ومن 
التصميم التي تسهم في تقديم مجموعة عريضة من
افق مع خصائص وا حتياجات األساليب التحفيزية التي تتو
اقف املتعلمين وتتفق أيضا مه مالمح تصميم اغلب امل و

.التعليمية 

نموذج كيلر للحافز 



استراحة



معة  آ ل محرق  
ش 



االنتباه -1

:  السؤال 
كيف يمكن جذب انتباه املتعلم؟

:  الطريقة
يمكن الحصول على االنتباه من خالل اثارة ادراك املتعلمين عرض رواية منطقية

او احداث مفاجئة او غير منطقية او أسلوب حل املشكالت

: االستراتيجيات املناسبة  
املشاركة النشطة•
التنوع•
الفكاهة•
التنافر والصراع •
األمثلة من الحياة الواقعية •
االستفسار •



االنتباه -1
:استراتيجيات إثارة االنتباه

استخدام الصور الرمزية لتصوير العالقات•
تقديم امثلة لشرح املفاهيم•
استخدام دراسات الحالة ولعب األدوار•
اختالف شكل تعليمات الدرس •
استخدام وسائط مختلفة •
استخدام الجدول املرئية والرسومات وتقليل النصوص•
استخدام مقدمات روح الدعابة لشد االنتباه•
استخدام الفكاهة في القياس املقارن •
ادراج أنشطة حل املشكالت•
استخدام العاب املحاكاة لضمان املشاركة•



الصلة -2

:  السؤال 
ما صلة املتعلم بموضوع الدرس؟

:  الطريقة
تهم تجعل موضوع اللغة السهلة واالمثلة التطبيقية امللموسة واملألوفة للمتعلمين من واقع حياتهم وخبرا

الدرس وثيق الصلة باملتعلم 

: االستراتيجيات املناسبة  
الخبرة•
القيمة الحالية•
القيمة املستقبلية•
مطابقة االحتياجات•
النمذجة•
االختيار•



الصلة -2
:استراتيجيات إثارة الصلة

احصل على معلومات حول اهتمامات املتعلم•
اذكر املهارات التي سيكتسبها املتعلم•
يدةاستخدم املقارنات التي تمكن املتعلم من الربط بين الخبرات السابقة والخبرات الجد•
اذكر بوضوح الفوائد الفورية للدرس في حياة املتعلم•
حدد بوضوح كيف ان املهارات التي يكتسبها املتعلم ستساعده باملستقبل•
اعط الطالبة املسؤولية والسلطة والتأثير الشخص ي•
عين املتعلمين املتقنين كمساعدين لك في العملية التعليمية•



الثقة -3

:  السؤال 
هل يمكن للمتعلم تحقيق االهداف؟

:  الطريقة
املتعلمين بحاجة للشعور بالثقة لتحقيق هدفهم من تعلم املقرر 

: االستراتيجيات املناسبة  
فهم احتمالية النجاح•
ضمان التعلم•
السماح بالنجاح•
نمو املتعلم•
التغذية الراجعة•
تحكم املتعلم •



الثقة-3
:استراتيجيات إثارة الثقة

اذكر بوضوح اهداف التعلم•
يجب أن ترتبط التقييمات مباشرة بأهداف ونواتج التعلم•
اشرح معايير األداء •
يجب ان يصمم التدريس بحيث يراعى االنتقال من السهل الى الصعب •
انسب النجاح بعد توفيق هللا الى الجهد وليس الحظ•
شجع املتعلم على تصرفاته وتقييم مستواه •



الرضا -4

:  السؤال 
كيف يشعر املتعلم بالرضا ما ملكافأة؟

:  الطريقة
.التدريبات التي توفر تغذية راجعة بنائه–ينال املتعلم الرضا من خالل التقييم الذاتي 

: عوامل تزيد من رضا املتعلم
استخدام املعرفة املكتسبة •
التعزيز•
الشعور باإلنجاز •



الرضا -4
:استراتيجيات إثارة الرضا

يجب أن يكون املتعلم قادرا على استخدم مهاراته في موقف حقيقي•
يجب مراعاة تقديم مكافأة من باب الثناء مع كل اكتساب ملهارة جديدة•
بسط مفهوم املكافأة•
راعي تقديم مكافأة مثيرة الهتمام املتعلم بعد تنفيذ املهام •
تقديم معلومات مفيدة وبناءة•
تقديم مالحظات تحفيزية بعد تنفيذ املهمة •
تجنب تهديد املتعلم أداء املهمة •
راعي تقديم تعزيزات متكررة وراعي تنوعها •



املبادئ التي يجب مراعاتها عند بناء املحتوى التعليمي 

االستعداد

التمرين

التأثير

االولية

الحداثة

الكثافة

الحرية

املتطلبات

الدافعية

املرونة
التقويم والتقييم 

معة  آ ل محرق  
ش 



تحديد الهدف املراد 
تحققه حتى تصل 

قواعد ذهبية لبناء املحتوى التعليمي 

أحذر أن تبني املحتوى 
ك وفق ماتتوقع من طالب

حدد احتياجات الفئة 
امل املستهدفه حتى تتع

معها 

االيمان بدورك وقدراتك
وز يجعلك تستمر وتتجا

العقبات 

م الخاب من استشار والند
من استخار 

حدد مواصفات البيئة 
التي ستعمل بها 

معة  آ ل محرق  
ش 



التصميم التعليمي أسلوب حياة 
وبناء املحتوى أهم مراحله 

أن لم تتبع خطوات التصميم التعليمي 
فهو أضاعه للوقت والجهد 

ولتتقنه البد من املمارسة فاملمارسة باب االتقان 

معة  آ ل محرق  
ش 



ة نقاشات واسئل



حائطنا االلكتروني انيرواومع نهاية دورتنا الجميلة 
..مااستفدتيهمميز حول بتعليق 

معة  آ ل محرق  
ش 



انيانتهى اليوم التدريبي الث
شكًرا لحسن انصاتكم

معة  آ ل محرق  
ش 


