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SMEC 13 MISSION STATEMENT

The SMEC Conference is an annual event designed to promote the continued development of a
professional community of mathematics and science educators across Lebanon and throughout the
region. Specifically, the conference aims to:

•

Provide an intellectual and professional forum for teachers to exchange theoretical and practical
ideas regarding the teaching and learning of mathematics and science at the elementary,
intermediate, and secondary levels

•

Provide a forum for teacher educators and researchers to share their findings with science and
mathematics teachers with a special emphasis on the practical classroom implications of their
findings

•

Provide an opportunity for science and mathematics teachers to interact with high-caliber science
and mathematics education professionals from abroad

•

Contribute to the ongoing development of a professional culture of science and mathematics
teaching at the school level in Lebanon and in the region

•

Raise awareness of science and mathematics teachers about the array of curriculum and
supplemental classroom materials available to them through publishers and local distributors
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التدريس باستخدام دورة التعلم الخماسية
) المرحلة األساسية الدنيا (
سناء البنا  ،المدارس العصرية  ،عمان ـ األردن
ميس كمركجي  ،المدارس العصرية  ،عمان ـ األردن
تُعد دورة التعلم الخماسية نموذجا ً تعليميا ً ف َعاالً في تدريس العلوم ،يراعي التسلسل في عملية اكتساب المعرفة ،ويضع المتعلم في
مواقف تحث على البحث والتفكير ينخرط فيھا المتعلم في أنشطة تح ِر للمعرفة.
بعد التعريف بمراحل دورة التعلم الخماسية ،سيتم إدماج المشاركين في أنشطة درس استقصائي يكتشفون فيه معرفة جديدة من
مصور في صف من صفوف المرحلة األساسية الدنيا؛ ومن ثم يقوم المشاركون بتصميم
خالل إجتياز مراحل الدورة ،وعرض درس
َ
درس باستخدام نموذج دورة التعلم الخماسية وتطبيق مراحلھا الخمس .

إن الھدف األساسي من ھذه الجلسة ھو تعريف المشاركين بأھمية اكتساب مھارات تنفيذ دورة التعلم الخماسية ،من خالل تقديمھا
كطريقة بحث وتفكير تھتم بتنمية التفكير والمھارات العلمية لدى المتعلم ،وتنسجم مع الطريقة التي يتعلم بھا التالميذ في كونھا تتطلب
من المتعلم التحري واالستقصاء ما يؤدي به إلى التعلم .
سينمذج المدرب درسا ً استقصائيا ً قائما ً على نموذج دورة التعلم الخماسية ويمثل المشاركون دور المتعلمين ،ومن ثم يقوم المشاركون
بتصميم خطة درس على قائمة نموذج دورة التعلم الخماسية في االستقصاء.

تصميم الجلسة:
) أ ( مقدمة نظرية حول مفھوم دورة التعلم الخماسية ومراحلھا .
) ب ( عرض نشاط يوضح طريقة استخدام دورة التعلم الخماسية وتطبيقھا .
) ج ( عرض نماذج مختلفة مطبقة حسب دورة التعلم الخماسية.
) د ( يصمم المشاركون درسا ً قائما ً على دورة التعلم الخماسية.
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SLIDE 1

دورة التعلم الخماسية 5Es

SLIDE 2

دورة التعلّم الخماسية ھي إحدى نماذج
تدريس العلوم االستقصائي.
يتم ّيز ھذا النموذج بأنه يراعي التسلسل في
مراحل اكتساب المعرفة ويضع المتعلّم في
مواقف متتالية تنقله من الجزء إلى الكل،
وتدمجه في أنشطة متعددة تھتم بمھارات
التفكير وحل المشكالت .
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SLIDE 3

تقدم دورة التعلم صورة العلم بوصفه طريقة في
البحث والتفكير.
يتم التعلم في دورة التعلم بعملية تحري وبحث.

SLIDE 4

 يتكون النموذج من سلسلة متصلة من المراحل تمكن المتعلم
من بناء فھمه للفكرة عبر الزمن .
 توصف مراحل النموذج بخمس كلمات تبدأ كل منھا
بالحرف"E":
اإلندماج
اإلستكشاف
التفسير
التطوير
التقييم

Engage
Explore
Explain
Extend
Evaluate
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SLIDE 5

   



5Es

 -1اإلندماج :
في ھذه المرحلة

 يتعرف الطلبة المھمة التعليمية ألول مرة.
 يربطون بين خبرات التعلم السابقة والقائمة .
 ُي َ
شجعون على توقع النشاطات المقبلة.
 يقوم المعلم بطرح سؤال ،أو بعرض حدث مثير ،أو
تعريف المشكلة بقصد تركيز اھتمام الطلبة على
المھمة التعليمية.

SLIDE 6

 -2اإلستكشاف

في ھذه المرحلة
ً
 تھدف األنشطة إلى تكوين خبرات يستخدمھا الطلبة والمعلمون الحقا لمناقشة
المفاھيم والعمليات والمھارات.
 يتمركز طور اإلستكشاف حول المتعلم.
 يُشارك الطالب مجموعته في أداء مھمة أو نشاط باستخدام أدوات ومواد.
دور المعلم
 مسھالً وميسرً ا.
 تصميم األنشطة مرحلة االستكشاف.
 توفير مواد محسوسة وخبرات مباشرة قدر اإلمكان.
 إتاحة الوقت الكافي للطالب الستقصاء األشياء والمواد ،والمواقف بناء على
أفكار الطلبة عن الظواھر.
 إعطاء التعليمات والتوجيھات لجمع بيانات.
 يجب أن ال تتضمن توجيھات المعلم ما ينبغي أن يتعلمه الطلبة أو أن ُتفسِ ر ھذه
اإلرشادات المفھوم المراد تعلمه.
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SLIDE 7

 -3التفسير
• يعمل المعلم في ھذه المرحلة على توجيه تفكير الطلبة لبناء
المفھوم بطريقة تعاونية.
• لتحقيق ذلك يطلب المعلم من الطلبة تزويده بالمعلومات التي
جمعوھا في مرحلة االستكشاف ويساعدھم في معالجتھا
وتنظيمھا عقليا ً.
• يعمل المعلم على أن ُيقدم المفھوم بلغة علمية سليمة.

SLIDE 8

     4
 تتمركز المرحلة حول المتعلم.
 تھدف إلى مساعدة المتعلم على توكيد التنظيم العقلي للخبرات بربطھا
بخبرات سابقة مشابھة حيث تكتشف تطبيقات جديدة.
 تتيح فرصا ً للطلبة بالتفكير فيما وراء تفكيرھم الراھن.
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه وذلك بإثراء األمثلة أو
بتزويدھم بخبرات إضافية إلثارة مھارات استقصاء أخرى لديھم .
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SLIDE 9

-5التقييم
 التقييم المستخدم من النوع التكويني .
 ال يقتصر على إجراءات التقييم في نھاية الدرس بل
يستمر في كل مرحلة من مراحل دورة تعلم العلوم .

SLIDE 10

  
.1
.2
.3
.4
.5
.6

:

إعداد الدورة في صورة بحث أو تنقيب عن المعرفة.
اختيار المفھوم الذي سيتعلمه الطالب وصياغته صياغة دقيقة .
اختيار األنشطة التعليمية التي سيقوم بھا الطالب لجمع البيانات
المطلوبة الستخالص المفھوم.
إعداد تعليمات مكتوبة للطالب تساعدھم على جمع البيانات المطلوبة
الستخالص المفھوم وال توحي لھم بالمفھوم المراد تعلمه.
اختيار األنشطة التعليمية التي سيقوم بھا الطالب في مرحلة تطبيق
المفھوم والتأكد من أنھا توظف المفھوم المكتشف.
إعداد أدوات تقييم تعلم المفھوم :البيانات التي جمعھا الطالب ،واألسئلة
في أثناء سير الدرس وفي نھايته.
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SLIDE 11

   
.1
.2
.3
.4
.5

تراعي القدرات العقلية للمتعلمينُ :تقدم للمتعلم المفاھيم التي
يستطيع تعلمھا.
تقدم العلم كطريقة بحث يسير فيھا التعلم من الجزء إلى الكل .
تضع المتعلم في حالة إخالل بالتوازن المعرفي والذي ُيعد الدافع
الرئيسي نحو البحث عن المزيد من المعرفة العلمية.
تنمي مھارات التفكير والمھارات اليدوية لدى المتعلم.
الفعال للعلوم.
توفر مجاالً ممتازاً للتخطيط والتدريس ّ

SLIDE 12

متى ُتستخدم دورة التعلم في التعليم :
 -1إذا ارتبطت أھداف التدريس بما يأتي :
أ  -فھم المتعلم للمعلومات األساسية ) :مفھوم ـ مبدأ ـ قانون أساسي ـ نظرية(
ب  -تطبيق المتعلم ھذه المعلومات في مواقف  /سياقات تعلم جديدة.
ج  -تعديل المفاھيم أو التصورات القبلية الخاطئة ذات العالقة بموضوع الدرس .
د  -تنمية مھارات البحث العلمي  /عمليات العلم ) :المالحظة ـ االستنتاج  ...ال(.
ھـ  -تنمية أنواع التفكير )حل المشكالت ـ اإلبداعي ـ الناقد ـ اتخاذ القرار ـ العلم(.
و  -تنمية االتجاه نحو موضوع الدرس  /المادة الدراسية.
ز  -تنمية مھارات المناقشة والحوار أو العمل الجماعي أو عمل الفريق.
 -2عندما يكون عدد المتعلمين في الصف مناسبا ً.
 -4إمكانية توفير مصادر التعلم والمواد واألدوات .
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ضرب
وسيلة تربويّة تسھل عملية تعلّم جدول ال ّ
ديانا م ّداح ،عضو في جمعية التّعليم ألجل لبنان ) ،(Teach For Lebanonمدرسة العرفان -البقاع -لبنان.
ّ
الملخص:
ّ
إن أكثر ما يُرھق المعلّمين في المرحلة اإلبتدائية ھو كيفية إيجاد الطّريقة األفضل لحفظ التالمذة جدول الضّرب،لذلك كان ال ب ّد من إيجاد
ّ
ّ
ضرب بشكل ٍ يجذب التالمذة نحو حل ّ المسائل المتعلقة بال ّ
وسيلة ما تسھّل عملية فھم عمليات ال ّ
ضرب بطرق مسلية ،فھذه الوسيلة
المبتكرة تعمل على تسھيل عملية حفظ جدول الضرب لجميع أنواع المتعلمينvisual learners, auditory learners, :
.kinesthetic learners andكما ّ
إطار من اللعب و المتعة.
أن ھذا يعتبر تعلّما ً بالعمل و المشاھدة في
ٍ
تصميم الجلسة:
 -1الھدف :تسھيل تعلّم و حفظ جدول الضرب عبر التّجربة الحسيّة.
ّ
صف من عشرة أكواب مثبتة على محور متحرّ ك محمول على قائمتين و منت ٍه بمقبض بحيث يمكن إداراته
 -2وصف الوسيلة:
لتفريغ محتويات األكواب من الكلل  ،التي تنصبّ في مجرى يؤدي إلى قمع موصول بأنبوب شفّاف يتسع لمئة كلّة و األكواب
مرقمة من واحد إلى عشرة و األنبوب مرقّم من واحد إلى مئة.
 -3طريقة اإلستخدام :يٌطلب من التلميذ في المرحلة اإلبتدائية  ،الكمية نفسھا من الكلل )مثالَ  6 :كلل في  4أكواب مثالً( ث ّم يقلّب
األكواب بواسطة إدارة المقبض  ،فتفرّغ محتوياتھا من الكلل في مجرى موجود تحت صف األكواب ،فتجري الكلل في
المجرى نحو قمع و منه تتدحرج ضمن األنبوب الّشفاف و المرقّم  .ينظر التلميذ إلى الرقم الذي وصلت إليه الكلل في األنبوب :
) 24مثالً ( فيعرف بذلك حصيلة ضرب  4× 6على سبيل المثال.
 -4تصميم الجلسة كالتالي:
أ -مق ّدمة وجيزة لتعريف جدول الضّرب أنّه عملية جمع متكرّ رة )إعطاء أمثلة( ) 5دقائق(.
ب -إعطاء المتعلّمين بعض العمليات الحسابية المتعلّقة بال ّ
ضرب و مناقشة الطّرق المستخدمة من قبل كلّ متعلّم للحصول على
اإلجابة ) 15دقيقة(.
ّ
ج -التّعرّ ف على آلية إستخدام الوسيلة المبتكرة للحصول على األجوبة و إعطاء المتعلمين الفرصة إلستخدامھا ,و إستكشاف
كيفية الحصول على حصيلة ضرب أي عددين ) 20د(.
د -تقسيم ال ّ
صف إلى مجموعتين ":أ" و "ب"  ،يُطلب من المجموعة "أ" أن تحل بعض العمليات الحسابية عبر الوسيلة ومن
ً
المجموعة "ب" أن تحل نفس العمليات الحسابية عبر الجمع المتكرّ ر ،ومن ث ّم تُقلب األدوار ،و كل مجموعة تُحدد أيا من
الطريقتين ھي األفضل لتعلّم و فھم عمليّات ال ّ
ضرب ) 10د(.
ه -حل مسائل حسابية :واحدة سھلة و أُخرى صعبة )5د(.
و-إستخدام بطاقات حزازير لجدول ال ّ
ضرب )10د(.
ب ممتع ) 5د(.
ز -إستنتاج أھم الطّرق المفيدة لتعليم جدول الضّرب بأسلو ٍ
 -5النتيجة :بعد المناقشة التي قمنا بھا خالل الجلسة توصلنا إلى أن ھذه الوسيلة تساعد التلميذ للوصول إلى تحقيق األھداف التالية ،
قام الكثير من الحاضرين بتصويرھا بھدف تطبيقھا في المدارس:
 .1إثارة إھتمام التالميذ
ّ
المجرد
 .2اإلنطالق من المحسوس لتعلم
ّ
 .3ال ّتعلّم عن طريق اللعب
13

