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   --؟ ماذا قال؟------إال واحد  قال  –كلهم قالوا سقطت التفاحة

ما المطلوب؟   دور مهارات  ------تعرض له الدماغ( مثٌر) هذه مشكلة 
الثارة التفكٌر ال بد من وضع الدماغ ----------التفكٌر      الخالصة

 فً مشكلة

فكر بصوت عالي –لنبدأ المشكلة وإثارة التفكير                      

( قصة الحطاب)      QUIZ                               

فكر خارج الصندوق     -جدد وطور تفكٌرك----اشحذ فأسك باشمهندس 
 حتى تواجه المشكالت   وٌحدث التعلم

وتحدث الخبرة الجدٌدة                                 



التعلم والتعلٌم الذي نرٌد   

• ؟والخبرة الجدٌدة متى ٌحدث التعلم    

 

 

• متى ٌكون التعلٌم فعاال ؟   

 

 

• ؟التفكٌر وحل المشكالتما الرابط العجٌب بٌن التعلم و  



  تغيير في البنى المعرفيةأصبح ٌنظر إلى التعلم فً اآلونة األخٌرة على أنه عملٌة •
مجموعة المفاهٌم والمعارف الموجودة لدى المتعلم، والكٌفٌة التً ترتبط بها معا فً )

والتعلم لٌس , أو اختراع بنى معرفية جديدة تنظم خبراته وتفسرهاعند المتعلم، ( ذهنه

 عملية إبداع للمعرفةوإنما هو , إضافة معرفة جديدة إلى معرفة سابقةمجرد عملٌة 
 .للمتعلم البنية المعرفيةجوهرٌة فً  تغييراتتُحدث 

  

ٌسعى المتعلم من  غرضيهولكً تتم عملٌة التعلم بالشكل المبٌن أعاله فال بد أن تكون •

؛ األمر حل مشكلة أو إجابة سؤال محير أو إرضاء نزعة داخلية عندهخاللها إلى 
 وٌكسبه خبرة جدٌدة .الذي ٌساعده على بناء معنى لما ٌتعلمه

 



أمام (  المعلم)عملية وقوف شخص ما ، كما كان ٌنظر إلٌها سابقا، التعليملم تعد عملٌة •

مجموعة من الطلبة والحدٌث عن موضوعات ٌمتلك فٌها معلومات أكثر منهم، و ٌرٌد 

إذ أصبح ٌنظر إلى , ولكنه تحول إلى آفاق أرحب وأوسع من ذلك, يلقنهم إياهاأن 

فً عملٌة  ينخرطونلتعلم الطلبة بحٌث  ترتيب الظروف المناسبةالتعلٌم على أنه عملٌة 
 .مفكرين مستلقينوٌصبحون , التعلم وٌحققون األهداف المطلوبة لتعلمهم

 

إحداث التغيير المفاهيميى لدى الطلبة  هدف التعليموفً هذه الحالة ٌكون  •

باستخدام طرائق وأساليب مناسبة إلقناعهم بالتخلي عن مفاهيمهم الحالية وتبني 

 يبحثهو الذي  فالمعلم الجيدوعلٌه،  .المفاهيم العلمية السليمة المراد لهم أن يتعلموها
 ،لتصحيحهاالتً ٌقع فٌها الطلبة  ألخطاءعن ا



والحداث الرابط العجٌب بٌن التفكٌر وحل المشكالت وعملٌة        التعلم إلٌك بعض 
فكر فٌها تفكٌرا تأملٌا –المفاتٌح   

مما –مما تشاهد  –مما تسمع  -كم ٌمكنك أن تتذكر؟ مما تقرأ-1  

؟    قول الفٌلسوف كونفوشٌوس --------ومما -تقول  

     Hands On Make Minds On  2-  

Success    3-  النجاح سلم ال ٌمكنك أن تتسلقه  

أن الخبرات والتجارب والمشكالت  وحلولها تخزن فً العقل على )من عادات العقل  -4

-------؟ فً الذاكرة بعٌدة المدى-------شكل  



      

 حركة الدم )الواقفون والمنشغلون أكثر تٌقظا  وأكثر تأمال فً المشكالت -5   •

 (التعلم المبنً على الدماغ )—نحو الدماغ•

تفعٌل لغة الجسد ومهارات االتصال والتواصل مع األخرٌن ٌكسبك ثقة وقدرة  -6•

ألن أقرب الطرق للوصول إلى العقول ) على التفكٌر الناقد ومواجهة المشكالت 

 تمر عبر 

 %(55---%38--%7القلوب     •

 



 نشاط كسر الجمود

تخٌل أنك بالونا تصعد إلى أعلى وأوشكت على  -وقوف  

؟ كٌف ستنجو–اإلنفجار        

لكن ياترى ما هي المشكلة وما التفكير الناقد وما هي خطوات التفكير التأملي لحل 

 المشكالت

الوصول  -3كشف المغالطات    -2الرؤٌة والتبصر        -1  

التوصل للحلول  -5إعطاء تفسٌرات    -4إلى استنتاجات     

لحل المشكلة  دورة التعلم هنا تذكر   Learning Cycle  



ن ومن مشاريع للمشاركي  تطبيق إعطاء مثال تطبيقي من التخصصات المختلفة 

ج التخر  

)PBL      ( :  

إعطاء  -الوصول إلى استنتاجات –كشف المغالطات—تحديد المشكلة والتبصر بها

التوصل إلى الحل –تفسيرات  

سقوط جسمان مختلفان في الكتلة تحت تأثير الجاذبية: مثال  

قاعدة برنولي       



 

 

   KSAال تنس أثناء عملٌة إنشغالك فً التفكٌر وحل المشكلة      

 توظٌف 

---------- 



 

 

 

• ؟     واٌن ؟ولماذا أن تتقن فنون استخدام وتوظٌف التكنولوجٌا كٌف؟  ومتى؟ --
لتساعدك فً حل المشكلة   



وأخيرا البد من تضافر الجهود للعمل على حل المشكالت           

TEAM   

Together 

EveryOne 

Achieves 

More 

 فيديو عرض  السلحفاة واألرنب

 



 شكراً لكم


