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 إعداد:  ◙

   ..محمد فاروق حمدي محمود

 . جامعة المنيا. ..كلية التربية  ..مدرس المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية 
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 امللخص  ◙
َد ِّ يدةإلهورغمراداإلهمَفهعمومدِّالهوريىلم  مرهوريم حداإلهعمومدِّاةه بابادإةه وُغادإةهر ه  دددددددِّمدفالهعغَةِ هورَب ُدإىلهمسهع ُ هذد اهورقة ءلهرهمهيفهأثندِّتهدف

 موئقهورتفةحسر،ه ذركهرِّستخفومرهورتغَامرهوملتِِّحزر،ه ور يهحتاح هركلِّه ِّربٍهخاِّةوتٍهعتنقمإةهرَتغَبمرهعنه اث :هأسِّرابهممضهوحملتقى،ه 

ددددتنف هتَكهوالاِّةوت همسهتي دددا تله سدددِّرابهورتبقحم،ه ت لدددِّ ةهورتغَامه ورتغَبم،ه أ سددديوتاتاِّتهورتفةحس،ه وطة دددعإهورتغَاِاإ،ه ع  و

َدكهوالادِّةوت هور دددددددتندف همسهذ دِّءوتهمهوملختَيدإ،ه تموم هت ُدفهت ِدِّه لددددددمحدإةهأمه م ادإة،ه  سددددددقوءةهأكغادإةه دِّةدةهأمهر عب بلهيفهورتغَبمره

رددددددمرهوردفاةويرهورَيقيِّ،ههتبدفِّم هذد اهورقةُإىلهأعيَإةهتعواباإةهعتنقمإةهتواِّن ه اياإلهتق ا لهور ِّحزرهتغَامرهوملتِوذتِِّعِّتلهورعب بلهيفهمجاعرهمندِّ

ُل؛همبِّهح بلمِّب ههكمالهذ وهورنقعرهعلنةهورتغَامرهمررلفهأذذِّنرهوملغَةِ ،  حيبق هوإلهِّ الهوربلقىهعنههيفه  ة  ير:هوربموءال،ه ورو غإل،ه وطرقوتل،ه ورلامو

ُلهوإلجموئااإلهوملمجقال.ه همعكِّةِّتله لٍّه ِّرٍبه عقذوتلهل؛ه رقرةِّهمسهحتباقرهوطذفو

فِّ الدِّراسي امُلْعَتاِد َيْعِرُض احملتوى اللغويَّ بأسلوٍب واحٍد خياطُب )يف الَغالِب( املعلُِّم يف الصَّ

حاسََّة السَّماِع عند الطُّالب، ويشرُح هذا احملتوى بطريقِة تدريٍس واحدٍة، ويستخدُم وسيلًة 

ُفُهْم باألنشطِة التعليميَِّة تعليميًة واحدًة لتقريِب املادِة العلميَِّة من َأْفَهاِم املتعلِّمني، َكَما يكلِّ

نفِسَها، ثمَّ خيتُم الدَّْرَس بطرِح جمموعٍة من األسئلِة التقومييَِّة الشَّفويِة؛ للتأكُِّد من حتقُِّق 

 األهداِف اإلجرائيَِّة املرجوِة.

ُيَعاني منها وَلْيسَ ببعيدٍ أن يكونَ أحدُ األسبابِ األساسيَّةِ لصعوباتِ التعلُّمِ األكادمييَّةِ الَّيت 

كثرٌي من املتعلِّمنَي ال سيَّما يف مرحلِة التعليم األساسي ــــــ راجًعا إىل عدِم مراعاِة التمايِز بني 

هؤالء املتعلِّمني يف االهتماماِت وأمناِط التعلُِّم والذكاءاِت، حيُث يتمُّ التدريُس للجميِع 

والوسائُل وأساليبُ التقويِم واحدًة للجميع؛  بالطريقِة نفِسَها واحملتوى نفِسِه، وتكوُن األنشطُة

ممَّا يؤدي إىل ترسيِخ الُفُروِق بني الطُّالِب وتعميِقَها بدًلا من مراعاِتَها وختطيِط التَّْدِريِس 

 عليها؛ فيحصَل طالٌب على درجاٍت متدنيٍة، ويرسَب طالٌب، ويتسرََّب آخرون.

( أنَّ غياَب التعليِم 2014) Robinson et alوقد أثبتْت نتائُج دراسِة روبنسون وآخرين 

امُلتمايِز يف العديِد ِمَن الُفُصوِل الدراسيَِّة؛ َتَسبََّب يف عرقلِة جناِح الطُّالب الَّذين ال يتعلَّمون 

أنَّ  ((Tomlinson 2000: 3بالطريقةِ نفِسَها اليت يتعلَُّم بها أقراُنُهم، كما أكَّدت توملينسون 

جناًحا هم الذين يتمُّ تعليُمُهْم بطرائَق متنوعٍة من َشْأنها أْن تستجيَب الطُّالَب األكثَر 

 ملستوياتهم واهتماماتهم وأمناط تعلُّمهم املفضَّلة. 

وَيْفَتِرُض كثرٌي من املعلِّمني أنَّ التمايَز يعين إعطاَء بعِض الطُّالِب مزيًدا من املهامِّ للقيام 

ا يبدو هذا منطقيًّا ولكنَُّه غرُي فعاٍل؛ فإنَّ الِعْبَرَة ليست بكمِّ بها، وإعطاَء آخرين مهامَّ أقل، ورمب

املهامِّ واألنشطِة، وإنََّما بطبيعِتَها ومدى مناسبِتَها لقدراِت املتعلِّمني واهتماماتهم واحتياجاتهم 
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ًقا من وأمناط تعلُّمهم، فاهلدُف األساسيُّ هو حتقيُق كلِّ طالٍب أقصى َقْدٍر من النُُّموِّ انطال

 . ((Tomlinson, 2001 : 4-5موقِعِه التَّعليمي احَلاِلي 

إنَّ " ُمَمايزة التَّعليِم ليست اسرتاتيجيًة تعليميًَّة أو منوذًجا تعليميًّا، بل هي طريقُة تفكرٍي 

يف التَّعليِم والتَّعلُّم تنادي بالَبْدِء مع األفراد من حيُث ُهم، وليس خبطِة عمٍل حمددٍة مسبًقا 

(، فالتعليُم املتمايُز 133: 2005تجاهُل استعداَد الطالِب، وميوَلُه، وأسلوَبُه التعلُّمي" )توملينسون، ت

يتمركُز حول الطَّالِب، وُيْفَتَرُض فيه أنَّ َتَجاِرَب التعلُّم تكوُن أكثَر فاعليًة عندما تكوُن 

 تعلُّمهم املفضَّلة، وبناًء على هذا جذابًة ومثريًة ومالئمًة الهتماماِت الطُّالِب وميوِلِهم وأمناِط

االفرتاِض لن يتعلََّم الطُّالُب بطريقٍة واحدٍة، ولن ميارُسوا مجيًعا األنشطَة نفَسَها، وإنَّما تتنوُع 

 .((Tomlinson, 2001 : 5خرباُت التعلُِّم لتناسَب مجيَع املتعلِّمني 

لفٌة قد تكوُن بدنيًة متعلِّقًة باأَلْلَعاِب فاملتعلِّمون يف الصَّفِّ الواحِد لديهم اهتماماٌت خمت

الرَِّياِضيَِّة خاصًَّة ُكَرَة اْلَقَدِم، أو فنيًَّة متعلِّقًة بالرَّسِم والتَّلويِن، أو غري ذلك، كما أنهم 

خمتلفون يف أمناط تعلُّمهم، فهناك طالٌب يفضِّلون التعلَُّم عن طريِق الوسائِط السمعيَِّة، 

و احملاضرات املسموعة، أو مناقشة املعلِّم، وهناك طالٌب يفضِّلون التعلَُّم مثل: التسجيالت، أ

عن طريِق االستعانِة بالوسائِط البصريَِّة، مثل: األفالم التعليمية، ومقاطع الفيديو، والصُّور، 

ا واللوحات، وهناك آخرون يفضِّلون التعلَُّم عن طريِق احلركِة واللَِّعِب ومتثيِل األدواِر، فضًل

 عن أنَّ املتعلِّمني خمتلفون يف " بروفيل " ذكاءاتهم.

فإذا أراد املعلِّمون تدريًسا إجيابيًّا فاعًلا خاصًَّة يف ِظلِّ الكثافِة الطُّالبيِة يف ُصُفوفهم، فإنَّ 

عليهم تعرَُّف اهتماماِت ُطلَّابهم، وأمناِط تعلُِّم كلٍّ منهم، وذكاءاته، وذلك باستخداِم األدواِت 

لميَِّة املناسبِة، ثمَّ تصنيف هؤالء الطُّالب ـــ إن شاءوا ـــ يف جمموعاٍت متجانسٍة أو مرنٍة، ثمَّ الع

ختطيط الدُّروِس اللغويَِّة على أساس تلك الفروق، وممايزة مجيع عناصر التدريس باستثناء 

 ِم.األهداف اإلجرائية املبتغاة؛ ليحقَِّق كلُّ طالٍب أقصى جهٍد يف عمليِة التعلُّ

إنَّ التعليَم املتمايَز يتيُح لكلِّ طالٍب خياراٍت متنوعًة للتعلُِّم من حيُث: أساليب عرض 

احملتوى، وطرائق واسرتاتيجيات التدريس، واألنشطة التعليمية، ومصادر التعليم والتعلم، 

كانت وأساليب التقويم، وتستنُد تلك اخلياراُت إىل تفضيالِت الطُّالب يف التعلُّم سواء أمسعيًة 

أم بصريًة أم حركيًة، كما قد تستنُد إىل ذكاءاتهم املختلفة، وتراعي تلك اخلياراُت 

اهتماماِت الطُّالِب يف مجيع عناصر الدَّرس اللغويِّ ال سيَّما يف احملتوى الذي يتمُّ الرتكيُز فيه 

، أي أنه يفيُد على موضوعاٍت متنوعٍة لتقابَل اهتماماِت الطُّالِب البدنية أو الفنية أو غريهما

من نقاط قوَِّة الطُّالِب يف تنمية مهاراتهم، أو عالج أوجه الضَّْعِف األكادميي لديهم؛ والغايُة 

 هي حتقيُق مجيِع الطُّالِب األهداَف التعليميََّة نفَسَها. 

فعلى سبيِل املثاِل، طالٌب ضعيٌف يف تلخيِص أفكاِر موضوٍع مقروٍء، أو ترتيِب أحداِث قصٍة 

ورودَها فيها، أو ال يستطيُع التمييَز بني احلقيقة والرأي، ويف الوقِت نفِسِه لديه اهتماٌم حسب 

رياضيٌّ ِبُلْعَبِة )ُكَرِة اْلَقَدِم( ، فَكْيَف ُيْمِكُن اإِلَفاَدُة ِمْن اهتماِم هذا الطَّاِلِب وموهبِتِه ِفي ِعَلاِج 

 ذلك بتوجيِهِه إىل قراءِة موضوعاٍت رياضيٍة من َضْعِفه يف مهاراِت َفْهِم املقروِء ؟ ميكُن أن يتمَّ

اجملالِت والصُُّحِف تناسُب خصائَص منوِِّه، أو قراءِة الالفتاِت امُلَعلََّقِة بامللعِب الذي يشاهُد فيه 

املبارايات، أو قراءِة إعالٍن عن مسابقٍة رياضيٍة ينظُِّمَها أحُد مراكِز الشباِب، ثمَّ يتمُّ تكليُفُه 

 أسئلٍة متعلَِّقٍة بفهِم تلك املوضوعاِت، وَعْرِض ذلك أمام أقراِنِه يف الصَّفِّ؛ ممَّا يكسُبُه بإجابِة

 الثَِّقَة بنفِسِه، ويرفُع مستوى تقديِرِه لَذاِتِه، وجيعُلُه مشارًكا فاعًلا يف عمليِة القراَءِة. 
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م الرياضي، ويف الوقِت نفِسِه لقد متَّ يف املثاِل السَّابِق تنويُع احملتوى ليناسَب ذوي االهتما

متَّ اإلبقاُء على األهداِف املبتغاِة نفِسَها، وهي املهاراُت املرجو تنميُتَها عند مجيع الطُّالب. وقد 

َيْنُحو بعُض املعلِّمني يف الصُُّفوِف املتمايزِة منًحا آخَر، َفُيْبُقوَن على احملتوى اللغويِّ امُلْثَبِت 

نويِع أساليِب َعْرِضِه من خالل تسجيٍل مسموٍع لذوي منط التعلُّم بالكتاِب املدرسي، مع ت

السَّمعي، أو مقطِع فيديو تعليميٍّ لذوي منط التعلُّم البصري، أو مشهٍد متثيليٍّ لذوي منط 

 التعلُّم احلركي؛ ممَّا يسهُم يف اإلقباِل على التعلُّم، وحتقيِق األهداِف التعليميَِّة. 

أيًضا يف الصُُّفوِف املتمايزِة َأْن يصمَِّم أنشطًة متنوعًة لكلِّ هدٍف تعليميٍّ، ويستطيُع املعلُِّم 

فعلى سبيِل املثاِل إذا كان اهلدُف اإلجرائيُّ هو: )أن حيدد الطالُب األثر البالغي الستخدام فنِّ 

 على النَّْحِو التَّالي:املشاكلة يف إبراز املعنى( ، فإنَّ األنشطَة املتمايزَة هلذا اهلدِف ميكُن أْن تكوَن 

 ( استمع إىل الفقرتني التَّاليتني، ثم حدِِّد األثَر البالغيَّ للُمشاكلِة يف املعنى:1)

     ِذْكُر الشَّْيِء بلفِظ غرِيِه لوقوِعِه يف ُصحبِتِه حتقيًقا أو تقديًرا، : املشاكلُة هي

واألصلُ يف آليةِ املشاكلةِ أن َيْعِدلَ املتكلِّمُ عن املعنى األوَّلِ للفظِ املَشاَكِل، فيأتي اللفظُ الثاني 

لثوم يف معلَّقِتِه:          َأَلا قول عمرو بن كحنو )امُلَشاِكل( ُيجسُِّد ذلك األثَر البالغيَّ هلذا الفنِّ، 

 َلا َيْجَهَلْن َأَحٌد َعَلْيَنا .. َفَنْجَهَل َفْوَق َجْهِل اْلَجاِهِليَنا

ويفيُد هذا الفنُّ ُحْسًنا ومزايا نفتقُدَها إذا ما ُذِكَر اللفُظ احلقيقيُّ للمعنى املعبَِّر عنه، ففي 

واملبالغِة، فالنَّاِظُر يتوهَّمُ أن املعنى الثاني هو عنُي  املشاكلِة يكمُن مجاُل العبارِة، ومسُو البالغِة

األول، فإذا أدام النََّظَر، وحقََّق الِفْكَر، َعِلَم أنه غرُيُه، وُهَو ما ُيَعبَُّر عنُه باملغايرِة يف الدِّاللة 

راِرِه يف السِّياقية بني اللفظ األول )امُلَشاَكل( والثاني )امُلَشاِكل( ، فيكون ذلك سبًبا الستق

 الذِّهن، ورسوِخِه يف الَفهم؛ فيكون ذلك أدعى للثبوِت وعدِم التفلُّت.

 اْلَحَراُم الشَّْهُر﴿ ( شاهد مقطع الفيديو التعليمي الذي يعرُض سبَب نزوِل قول اهلل )تعاىل(: 2)

 ﴾َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيُكْم اْعَتَدى َفَمِن ِقَصاٌص َواْلُحُرَماُت اْلَحَراِم ِبالشَّْهِر
 .﴾َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه  ﴿ ثمِّ حدِِّد األثَر البالغيَّ للُمَشاَكَلِة يف قوِلِه:  ، [194: البقرة]

 بها يف كتابِة تقريٍر ( انطلْق إَلى مقدمِة قاعِة الدِّراسِة، واستعْن باملصادِر واملراجِع املتوافرِة3)

 عِن األثِر الَبالغيِّ للُمشاكلِة يف إبراِز املعنى مع التمثيِل ببعِض النََّماِذِج اللغويَِّة. 

الِحْظ َأنَّ النشاَط األوَل يناسُب ذوي منِط التعلُِّم السَّمعي، والنشاَط الثَّاني يناسُب ذوي 

ُب ذوي منِط التعلُِّم احلرِكي، وقد تتمُّ األنشطُة منِط التعلُّم البصري، والنشاَط الثَّاِلَث يناس

السَّابقُة بطريقٍة فرديٍة أو ثنائيٍة أو يف جمموعاٍت، فاألمُر مرتوٌك لتقديِر القائِم بالتَّدريِس، 

والِحْظ أيًضا تنوَع امُلنتِج على الرغم من أنَّ اهَلَدَف واحٌد، فقد يكوُن مكتوًبا أو شفويًّا، أو غرَي 

 ذلك.

ًرا لتنوُِّع األنشطِة واملهامِّ التعليميَِّة املتعلِّقِة بكلِّ هدٍف ِمَن األهداِف اإلجرائيَِّة يف ونظ

الدَّْرِس الواحِد يف الفصوِل املتمايزِة، فإنَُّه يفضَُّل أْن يتمَّ التعليُم املتمايُز من خالل معلِِّم اللغِة 

بَع َمَعُه إجناَز الطُّالِب )ُفَرادى أو يف جمموعاٍت( العربيَِّة األساسي، ومعلٍم آخَر مساعٍد َلُه؛ ليتا

 أنشطَة كلِّ هدٍف، واإلجابة عن استفساراتهم، وتوضيح ما َغُمَض عليهم. 

 : Tomlinson, 2000وميكُن تلخيُص عناصِر التَّمايِز ِفي الصُُّفوِف الدَِّراِسيَِّة فيَما َيِلي: 

 (  204ــ ــ200، 116ـــ 98: 2008؛ كوجك وآخرون، (2-3
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( متايز احملتوى: وذلك بأنَّ يتمَّ عرُضُه بأساليَب متنوعٍة تتماشى مع االختالفاِت بني 1)

التالميذ، مثل: تقدمِيِه من خالل االستعانِة بالوسائِط البصرية ال سيَّما مع التالميِذ الذين 

لصُّور التوضيحية يفضِّلون منَط التعلُّم البصري، مثل: الصُّور، واللوحات، واجملسَّمات، وا

املصاحبة للنصِّ، واألفالم التعليمية، والتسجيالت امُلصوَّرة، كما ميكُن عرُض احملتوى 

باستخداِم الوسائِط الصوتيَِّة خاصًَّة مع التالميِذ الذين يفضِّلون منَط التعلُّم السمعي، مثل: 

، وكذلك ميكُن ضغُط النصوص املسجَّلة، واحلوارات، واالعتماد على املناقشة أو احملاضرة

 احملتوى تبًعا لالحتياجات الفعلية للمتعلمني، أو إثراؤه رأسيًّا أو أفقيًّا.

( متايز العمليات : ُيْقَصُد به تنويُع اسرتاتيجياِت التدريِس ومصادِر التعليِم والتعلُِّم اليت 2)

نويُع األنشطِة اليت يشارُك يستخدُمَها املعلُِّم لتحقيِق األهداِف التعليميَِّة املرجوِة، وكذلك ت

فيها الطالُب من أجِل َفْهِم احملتوى وإتقاِنِه مَبا يتناسُب وميوَلُه واحتياجاِتِه وذكاءاِتِه ومنَط 

 تعلُِّمِه. 

( متايز املنتجات أو املخرجات : ُيْقَصُد به كلُّ ما يستطيُع املتعلِّموَن أداَءُه بعد مرورهم 3)

ُع امُلْنَتِج َوْفًقا الهتماماِت الطُّالِب وذكاءاتهم وأمناِط تعلُّمهم، وهذا خبربٍة معينٍة، وميكُن تنوي

يتطلَُّب أْن يكوَن املعلُِّم على درايٍة خبصائِص تالميِذِه، وَأَن يتيَح هلم حريَة االختياِر ِمْن بني 

. وميكُن أْن يكوَن مهامَّ متعددٍة ينتُج عنها منتجاٌت خمتلفٌة ومتنوعٌة يف َضْوِء األهداِف احملدََّدِة

املنتُج يف صورِة تقاريَر شفهيٍة أو حتريريٍة أو مسجَّلٍة أو مسعيٍة بصريٍة، أو يكوَن يف صورِة 

نشراٍت إخباريٍَّة، أو مناذَج متثيليٍَّة، أو مناذَج حماكاٍة، أو رسِم لوحاٍت فنيٍَّة، أو عروٍض 

 متثيليٍَّة.

يئةِ التعلُّم تنظيمَ الفصلِ بأساليبَ متعددةٍ ومتنوعةٍ تبًعا ( متايز بيئة التعلم : يتطلبُ متايزُ ب4)

السرتاتيجيات التدريس املستخدمة، كما يتطلُب وجوَد أماكَن للعمِل بشكٍل هادئ للتالميذ 

الذين يفضِّلون العمَل مبفردهم إلجناِز مهمَّاِت التعلُّم، ويتطلُب أيًضا وجوَد أماكَن ملمارسِة 

 بني التالميذ، مع مراعاِة إمكانيَِّة حترُِّك املعلِِّم والتَّالميِذ بني اجملموعاِت األنشطِة التعاونيَِّة

 أثناء التعلُّم.

( متايز أساليب التقييم : يعدُّ التقييُم يف الفصوِل املتمايزِة وسيلًة يتعرَُّف من خالهلا املعلُِّم 5)

املفضَّلة، ثم تصمَُّم األنشطة اهتماماِت التالميِذ وقدراتهم وذكاءاتهم وأمناَط تعلُّمهم 

التعليمية/ التعلمية اليت تراعي تلك اخلصائَص واالختالفاِت بني التالميذ. وال يقتصُر 

التقييُم يف التَّعليِم امُلتمايِز على االمتحاناِت الكتابيَِّة فقط، وإمنا ُتستخَدُم أشكاٌل متنوعٌة من 

 والعمليُّ واملشروعاُت والتقاريُر وملفاُت اإلجناِز أساليِب التقييِم، فمنها: الكتابيُّ والشفهيُّ

Portfolio  . 

وتظلُّ عمليةُ التقييمِ مصاحبةً للتدريسِ َطَوال الوقت، فال حتدثُ يف نهاية التدريس فقط 

لتحديد ذوي الدَّرجات املرتفعة، وإمنا حتدُث أيًضا يف بدايته؛ لتحديد االحتياجات اخلاصة 

وذكاءاتهم وأمناط تعلُّمهم؛ ومن ثمَّ يتمُّ ختطيُط التعلُِّم استناًدا إىل  بالطُّالب واهتماماتهم

أفضل الطرائق لتحقيق استيعابهم وتنمية مهاراتهم، كما حيدُث التقييُم أثناء التدريس من 

خالل احملادثاِت واملناقشاِت اليت ُيْجريها املعلُِّم مع الطُّالِب يف الفصوِل الدِّراسيِة، واملهام 

عليمية اليت يقومون بها، واملالحظة الدائمة ملدى تفاعلهم يف عملية التعلُّم؛ مبا حيقُِّق الت

 .  ((Tomlinson, 2001 : 4اإلفادَة القصوى من إمكاناِت كلِّ طالٍب ومواهِبِه 

وميكن حتقيق التمايز يف العناصر اخلمسة السابقة عرب جمموعة من اسرتاتيجيات 

   التدريس اليت يتيُحَها التعليُم املتمايُز، منها :
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  ( اسرتاتيجية احملطات التعليمية :1)
تعتمُد هذه االسرتاتيجيُة على توزيِع الطُّالب على حمطَّاٍت يعمُلون فيها على مهمَّاٍت 

ٍت واحٍد، وهي تتطلُب تصنيًفا مرًنا للطُّالب؛ حيث ال حيتاُج مجيُع الطُّالِب إىل خمتلفٍة يف وق

الذَّهاِب جلميِع احملطَّات، وكذلك ال حيتاُج مجيُع الطُّالِب إىل قضاِء الَقْدِر نفِسِه من الوقِت 

همَّاِت املوجودَة يف يف كلِّ حمطٍَّة، فإذا اْحَتاَج مجيُع الطُّالِب إىل الذهاِب لكلِّ حمطٍة، فإنَّ امل

كلِّ حمطٍة جيُب أن تكوَن متناغمًة بعُضَها مع بعٍض حبيُث يكوُن تناوُب مجيِع الطُّالب على 

 (. 93، 76: 2005خمتلِف احملطَّاِت سبياًل إىل اإلتقاِن وحتقيِق األهداِف املرجوِة )توملينسون، 

  ( اسرتاتيجية التعليم املركب :2)
االسرتاتيجيُة على أن يعمَل الطُّالُب بعُضُهم مع بعٍض يف جمموعاٍت صغريٍة تعتمُد هذه 

على مهمَّاٍت مركََّبٍة، مثل: استنتاِج أفكاٍر، وطرِح أسئلٍة سابرٍة، واقرتاِح حلوٍل ملشكلٍة حمدَّدٍة، 

لإلسهاِم يف واقرتاِح نهاياٍت متنوعٍة، حبيُث يوظُِّف كلُّ تلميٍذ يف اجملموعِة نقاَط القوِة لديه؛ 

 (. 88ــــ  85: 2005جناِح جمموعِتِه، وإكماِل العمِل بنجاٍح )توملينسون، 

فعلى سبيِل املثاِل، إذا كان اهلدُف اإلجرائيُّ هو: )أن مييِّز التلميذ بني ما يتصل بقصة 

التعلُّم مقروءة وما ال يتصل بها( ، فإنَُّه ميكُن تصميُم النََّشاِط التَّالي، وهو يناسُب ذوي منط 

 البصري، واالهتمام الفين:  

 تأمَِّل الصَُّوَر التَّالَيَة وَلاِحْظ َتَفاِصيَلَها َجيًِّدا. ▪
 َحدِِّد الصُّوَرَة اليت َتْرَتِبُط بالِقصَِّة واليت ال َتْرَتِبُط بَها. ▪
 اكُتْب ُجْمَلًة ُتَعبُِّر َعْن ُكلِّ ُصوَرٍة.  ▪

 ٍة.َلوِِّن الصَُّوَر ِبَأْلَواٍن ُمَناِسَب ▪

 اْقَرأ اجُلْمَلَة ِبَصْوٍت َعاٍل مع اإِلَشاَرِة ِإَلى الصُّوَرِة امُلَعبَِّرِة َعْنَها. ▪
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  ( اسرتاتيجية مراكز التعلم :3)
 جمموعٍة من األركاِن اليت يصمُِّمَها املعلُِّم حبيُث تعتمُد هذه االسرتاتيجيُة على توفرِي

تتنوُع أنشطُتَها لتكوَن متوافقًة مع اهتماماِت الطُّالِب وذكاءاتهم وأمناِط تعلُّمهم، وُيَزوُِّدَها 

مبصادِر التعلِِّم املناسبِة، واليت تساعُد التالميَذ على إتقاِن معارَف أو مهاراٍت حمددٍة أو التوسُِّع 

ها، مبعنى أنَّ الطُّالَب يقومون بنشاطاٍت خمتلفٍة لتحقيِق أهداٍف واحدٍة. وميكُن للطالِب أن في

يعمَل يف مركِز التعلُّم مبفرِدِه، أو مع أحِد أقراِنِه، أو يعمَل يف جمموعٍة متعاونٍة 

Tomlinson, 2001 : 103)  ،122: 2008؛ كوجك وآخرون.) 

ْرُس متعلًِّقا بصوتي )الَغْين واخَلاء(، ميكُن للمعلِِّم أن ينوَِّع فعلى سبيِل املثاِل، إذا كان الدَّ

 األنشطَة يف مخسِة مراكَز للتعلُِّم استناًدا إىل ذكاءاِت التالميِذ على النَّْحِو التَّالي: 

 ُاْذُكْر َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن اْلَكِلَماِت الَِّتي َتْبَدُأ ِبَصْوِت اْلَخاِء اْلَمْمُدوِد )َخا(. ▪
 ُاْذُكْر َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن اْلَكِلَماِت َعَلى َوْزِن َكِلَمِة )َغاِئب(.  ▪
 اْسَتْكِمِل الرَّْسَم التَّْخِطيِطيَّ التَّاِلي ألفكاِر الدَّْرِس ...  ▪
ا : )َخاِلٌد، َخاِلٌق، َخاِئٌف، اْسَتِمعْ ِإَلى اْلَكِلَماتِ التَّاِلَيةِ ِمنَ اْلُمَعلِِّم، َوَحدِّدِ اْلِعَلاَقةَ الَِّتي َتْرِبطُ َبْيَنَه ▪

 َخاِسٌر، َخاِمٌل، َخاِزٌن ...(.

َتَقمَّْص َدْوَر َصْوِت اْلَغْيِن، َوْلَيَتَقمَّْص َزِميُلَك َدْوَر َصْوِت اْلَخاِء، ُمْسَتِعيًنا ِباْلِبَطاَقِة اْلَخاصَِّة  ▪

 ِبُكلِّ َدْوٍر ... 
لذكاء اللغوي( ، والنشاَط الثَّاني )ذكاء موسيقي الِحْظ أنَّ النََّشاَط األوَل يتعلَُّق بـــ )ا ▪

إيقاعي(، والنشاطَ الثالثَ )ذكاء بصري مكاني(، والنشاطَ الرابعَ )ذكاء منطقي(، والنشاَط 

 اخلامَس )ذكاء جسمي حركي(.

  ( اسرتاتيجية املهام املتدرجة :4)
متدرجٍة يف ُصُعوبتها؛ تعتمُد هذه االسرتاتيجيُة على إعداِد مناذَج متنوعٍة من النَّشاِط 

لتناسَب مجيَع مستوياِت الطُّالِب وخصائصهم، حبيُث تتعلَُّق هذه النماذُج باملهاراِت األساسيَِّة 

نفِسَها املراِد تنميُتَها عند مجيِع الطُّالب. ويتحقُق تنويُع مناذِج األنشطِة عندما تكوُن املهمَّاُت 

مرتبطًة بأمناِط التعلُِّم املختلفِة، وكذلك عندما  ذاَت مستوياٍت خمتلفٍة من التعقيد، وتكوُن

تتنوُع املوادُّ اليت سيستخِدُمَها الطُّالُب يف تنفيذها، وعندما يعبِّرون عن تعلُّمهم بطرائَق 

؛ (Tomlinson, 2001 : 101خمتلفٍة، وتكوُن هناك معايرُي واضحٌة للجودِة والنجاِح 

 (.104ــــ 103: 2005توملينسون، 

وميكُن للمعلِّم أْن يصمَِّم ثالثَة مستوياٍت من األنشطِة متدرجة املستوى بناًء على درجِة 

التحدي اليت يواجُهَها الطَّاِلُب، أو درجِة تعقيِد النَّشاط، أو يف َضْوِء املوارِد واملصادِر املتوافرِة، أو 

 (. 132ـــ ـ 131: 2008العملياِت الالزمِة ألداِء النََّشاِط )كوجك وآخرون، 

َفَعَلى سبيِل املثاِل، إذا كان اهلدُف اإلجرائيُّ هو: )أن يستنتج الطالُب داللة االسم والفعل 

يف االستعمال اللغوي العربي( ، فإنَّ القائَم بالتدريِس ميكُنُه أْن يصمَِّم ثالثَة مستوياٍت ِمَن 

 األنشطِة املتدرجِة ِفي ُصُعوَبِتَها على َشاِكَلِة ما يلي:

: ا  ▪ األول  اقرأ الفقرَة التَّالَيَة من كتاب )دالئل اإلعجاز( ، ثمَّ استنتْج ِداللَة االسِم  ملستوى 

 والفعِل يف اللُّغِة العربيَِّة:  
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َفَقْد َأْثَبتَّ االْنِطالَق ِفْعال َلُه، ِمْن َغْيِر َأْن  عبد القاهر اجلرجاني: " َفإَذا ُقْلَت: )َزْيٌد ُمْنَطِلٌق( ، قال

َطِويٌل( َتْجَعَلُه َيَتَجدَُّد َوَيْحُدُث ِمْنُه َشْيًئا َفَشْيًئا، َبْل َيُكْوُن امَلْعَنى ِفْيِه َكامَلْعَنى ِفي َقْوِلَك: )َزْيٌد 

ِفيِه ِإَلى َذِلَك، َفِإَذا ُقْلَت: )َزْيٌد َها ُهَو َذا َيْنَطِلُق( ، َفَقْد  َو)َعْمُرٌو َقِصرٌي( ... َوَأمَّا الِفْعُل، َفِإنَُّه ُيْقَصُد

 َزَعْمَت َأنَّ االْنِطالَق َيَقُع ِمْنُه ُجْزًءا َفُجْزًءا، َوَجَعْلَتُه ُيَزاوُلُه َوُيَزجِّيه ". 

 :النَّضر بن جؤية: قال  املستوى الثاني  ▪

 ْرَقَتَنا .... َلِكْن َيُمرُّ َعَلْيَها َوُهَو ُمْنَطِلُقَلا َيْأَلُف الدِّْرَهُم امَلْضُرْوُب ِخ

إَذا َعِلْمَت َأنَّ معنى البيِت هو ثبوُت اجُلوِد للممدوِح ودواُمُه واستمراُرُه، حتى أنَّ الدِّْرَهَم َباَت 

رافًضا أن يبقى يف غيابِة الصَُّرِة، بل هو يف حركٍة دائبٍة ميرُّ على الصَُّرِة وهو منطلٌق.      

 لقاِرُئ بصيغِة )ُمْنَطِلق( صيغَة )َيْنَطِلق(.امُلَتَعيََّن لو استبدَل افاستنتِج التأثرَي املعنويَّ 

الثالث  ▪ َبلُِّغُكْم ُأ ﴿ : قال اهلُل )جلَّ وَعَلا( على لَساِن ُنوٍح )عليه السَّالُم( يف َشْأِن َقْوِمِه:  املستوى 

سبحاَنُه( على [ ، فاْسَتْخَدَم اجُلْمَلَة الِفْعِليََّة، وقال ) 62] األعراف:  ﴾  َلُكْم َأنَصُحَو ِرَساالِت َربِّي

]  ﴾ َأِمنٌي  َناِصٌحَنا َلُكْم َأَو َبلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّيُأ ﴿ لَساِن ُهوٍد )عليه السَّالُم( يف َشْأِن قوِمِه: 

 [ ، فاْسَتْخَدَم اجُلْمَلَة االْسِميََّة.  68األعراف: 
 السَّاِبَقَتْين ؟مَلاَذا َتَغاَيَرِت اجُلْمَلَتاِن ِفي اآليتنِي الَكِرمَيَتْيِن  ▪

 َكْيَف أثََّر َتَغاُيُر اجُلْمَلَتْيِن َعَلى اْلَمْعَنى ؟ ▪

 َما َعَلاَقُة السَِّياِق َغْيِر اللَُّغِويِّ ِبَهَذا التََّغاُيِر ِفي االْسِتْعَماِل ؟     ▪
 الِحْظ أنَّ املستوياِت الثالثَة السَّابقَة من األنشطِة تتعلَُّق بهدٍف إجرائيٍّ واحٍد.

  اسرتاتيجية اجملموعات املرنة : (5)
تسمُح اسرتاتيجيُة اجملموعاِت املرنِة بانتقاِل التلميِذ من جمموعٍة إىل جمموعٍة أخرى 

استناًدا إىل مدى تطابقِ املهمةِ مع احتياجاِتهِ التعليميَّةِ أو اهتماماِتهِ أو منِطهِ املفضَّلِ يف التعلُّم، 

املستوى واالهتماماِت وأمناِط التعلُِّم، وقد تكوُن غرَي وقد تكوُن اجملموعاُت متجانسًة يف 

متجانسٍة، وقد خيتاُر التالميُذ جمموعاِت العمِل بأنفسهم، وقد خيتارها هلم املعلِّمون 

Tomlinson, 2001 : 102)  ؛ Tomlinson, 2000 : 4). 

 :  Learning Contracts( اسرتاتيجية عقود التعلم 6)
ُة على إشراِك التالميِذ إشراًكا فعليًّا يف حتمُِّل مسئولية تعلُّمهم، تعتمُد هذه االسرتاتيجي

حيُث إنَُّه قبل الَبْدِء يف عملية التعلُّم، يتمُّ عقُد اتفاٍق حمدٍَّد وواضٍح بني املعلِِّم والتلميِذ، أو بني 

تتضُح فيه األهداُف املعلِِّم وجمموعٍة من التالميِذ، وهذا االتفاُق يتمُّ إثباُتُه يف صورِة َعْقٍد 

التعليميَّةُ املبتغاُة، واملهامُّ اليت جيبُ على التالميذِ القيامُ بها، كما تتضحُ فيه املصادرُ التعليميَُّة 

اليت سوف يلجؤون إليها، وأسلوُب التقييِم وتوقيُتُه. وميكُن جتريُب فكرِة الُعُقوِد مع التالميِذ 

ملدَِّة يوَمْين حيصُل التلميُذ يف نهايته على درجٍة وتقديٍر،  بشكٍل تدرجييٍّ؛ فيكوُن العقُد األوُل

ويكوُن العقُد الثاني ملدَِّة أربعِة أياٍم وأيًضا حيصُل يف نهايته على درجٍة وتقديٍر، ثم العقد 

الثالث ومدَُّتُه أسبوٌع كامٌل، وحيصُل يف نهايته على درجٍة وتقديٍر، وقد يتكرَُّر استخداُم 

ل الفصل الدراسي أو خالل الوحدة، وعلى املعلِّمِ أن يطوِّرَ مستوى الَعْقدِ تبًعا إلجناِز الُعُقودِ خال

التلميِذ يف الَعْقِد السَّابق، كما ميكُن الربُط بني اسرتاتيجيَِّة الُعُقوِد واألنشطِة متدرَِّجِة 

آخَر )كوجك وآخرون،  املستوى، حيث يتدرُج مستوى الَعْقِد واملهامُّ املطلوبُة فيه من تلميٍذ إىل

 ( 242، 130ــــ  127: 2008

 وُيَراَعى يف بناِء الُعُقوِد ما يلي : 

 اهتماماُت املتعلِِّم ومنُط التعلِِّم املفضَِّل له.  ▪
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 حتديُد فرتٍة زمنيٍة للعقِد.  ▪

 .((Tomlinson, 2001 : 106وضُع معايرَي واضحٍة جلودِة العمِل  ▪

 جيُب أن يلتزَم بها الطُّالُب أثناء وقت الَعْقِد.حتديُد شروِط العمِل اليت  ▪

 حتديُد عواقَب إجيابيٍة عند التزام الطالِب بشروِط العمِل. ▪

 حتديُد عواقَب سلبيٍة إذا مل يلتزِم الطُّالُب بشروِط العمِل. ▪

ادِّ تزييُل العقِد بتوقيِع كلٍّ من: التلميذ، واملعلم، وولي األمر، مبا يشرُي إىل االتفاِق على مو ▪

 (. 108: 2005الَعْقِد )توملينسون، 

 ( 128: 2008شكٌل مقرَتٌح لنموذِج َعْقِد التعلُّم: )كوجك وآخرون،  يليوفيما 
 

 َعْقُد تعلٍُّم

 اسم التلميذ: ................ املقرر الدراسي: ................. اسم املعلم: ...............

 األهداف

 ماذا سوف تتعلم ؟

كيف ستحقق هذه 

 األهداف ؟

كيف تعرف أنك  تاريخ االنتهاء

 تعلمت )املؤشرات(؟

كيف تثبت أنك 

 تعلمت ؟

 ...................  ...................  ...................  ...................  ــــ ...............1

 ...................  ...................  ...................  ...................  ــــ ...............2

 ...................  ...................  ...................  ...................  ــــ ...............3

 ...................  ...................  ...................  ...................  ــــ ...............4

 ...................  ...................  ...................  ...................  ــــ ...............5

 توقيع التلميذ: ........................ 

 توقيع املعلم: .........................

 .......توقيع ولي األمر: ..............

 (128: 2008وهذا شكٌل آخُر مقرَتٌح لنموذِج َعْقِد التعلُّم : )كوجك وآخرون، 

 َعْقُد تعلٍُّم

 ................................ اسم الطالب / الطالبة:

 ................................. اسم املعلم / املعلمة:

 األهداف املطلوب حتقيقها: 

 ـــــ ....................................................1

 ـــــ ....................................................2

 ـــــ ....................................................3

 .........ـــــ ...........................................4

 خطة العمل )املهام / املواعيد( :

 ـــــ ....................................................1

 ـــــ ....................................................2

 ....................................................ـــــ 3

 ـــــ ....................................................4

 مسئولية التلميذ: 

 ...................................................................................ـــــ 1

 ـــــ ...................................................................................2

 .........ـــــ ..........................................................................3

 ـــــ ...................................................................................4

 مسئولية املعلم: 

 ـــــ ...................................................................................1

 ...........................................ـــــ ........................................2

 ـــــ ...................................................................................3

 ـــــ ...................................................................................4

 التوقيعات

 .................... ولي األمر:.....................  املعلم:...................  التلميذ:
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بناًء على التفصيل السَّابق يف تلك الورقة، فإنَّ التعليَم املتمايَز هو ُخطٌَّة تدريسيٌة متكاملٌة 

منَي من خالِل ممايزِة ختطيًطا وتنفيًذا وتقومًيا، تقوُم على مراعاِة الُفُروِق الفرديَِّة بني املتعلِّ

كلٍّ من: أساليب عرض احملتوى، واسرتاتيجيات التدريس، واألنشطة والنتاجات التعليمية، 

ومصادر التعليم والتعلم، وأساليب التقويم، وذلك انطالًقا من اهتمامات الطالب )فنيًَّة أو 

أو حركيًة(، وذكاءاتهم بدنيًَّة أو غريهما( ، وأمناط تعلُّمهم املفضَّلة )مسعيًة أو بصريًة 

)لغويًة أو بصريًة أو جسميًة أو منطقيًة أو إيقاعيًة أو غريها(، مبا يقابُل احتياجاتهم املتنوعة، 

وحيقُق اإلفادَة القصوى من إمكاناِت كلٍّ منهم وموهبِتِه؛ وصواًل إىل حتقيِق األهداِف 

 التعليميَِّة اإلجرائيَِّة املرجوِة. 

( خالصًة للتعليِم املتمايِز أو كما تسميه )تنويع 237: 2008ون )وقد قدَّمت كوجك وآخر

 التدريس( ، وذلك يف النقاِط التَّاليِة : 

 تنويُع التدريِس يتمُّ يف العناصِر التَّاليِة:  ▪

 احملتوى، العمليات، النتاجات التعليمية، بيئة التعلم، التقييم.

 التنويُع يف أيٍّ من هذه العناصِر يتمُّ يف َضْوِء :  ▪

 أمناط تعلُّم التالميذ ــــ أنواع الذكاءات لدى التالميذ ـــ التعلم التعاوني املتمايز.

 التنويُع يتمُّ باستخداِم االسرتاتيجياِت التَّاليِة:  ▪

 جة ــ عقود التعلُّم ــ اجملموعات املرنة.احملطَّات ــ التعليم املركَّب ـــ مراكز التعلُّم ــ املهام املتدرِّ

(، ثم ُيَحدَِّد األساَس 1عندما يريُد املعلُِّم تنويَع التدريِس، فعليِه أن خيتاَر أحَد العناصِر من )  ▪

(، ثم خيتاَر إحدى 2الذي سوَف يتمُّ التنويُع يف ضوِئِه وذلك من بني البدائِل الواردِة يف )

  (.3ها مناسبٌة للموقِف، وذلك من بني البدائِل الواردِة يف )االسرتاتيجياِت اليت يرى أن

وال شكَّ أنَّ املعلَِّم الَّذي خيطُِّط الدُُّروَس اللغويََّة باستخداِم التعليِم املتمايِز ينفُق وقًتا 

 كبرًيا ويبذُل جمهوًدا عظيًما مقارنًة بتخطيِط الدُُّروِس بالطَّريقِة املعتادِة، وعلى الرَّغِم من

ذلك فإنَّ ممايزَة التعليِم يف الصُُّفوِف الدِّراسيِة هي ما ينبغي للمعلِّمني التوجُُّه إليه؛ ملراعاِة 

الُفُروِق الفرديَِّة بنَي الطُّالِب مراعاًة حقيقيًة من حيُث: احتياجاتهم، واهتماماتهم، وأمناِط 

 مِر ـــ يف حتقيِق األهداِف التعليميَِّة.   تعلُّمهم املفضَّلِة، وذكاءاتهم؛ ممَّا يسهُم ـــ يف نهايِة األ

 املراجع ◙

(. الصف امُلتمايز االستجابة الحتياجات مجيع طلبة الصف. ترمجة: مدارس 2005كارول آن )، توملينسون -

 الظهران األهلية. السعودية، الدَّمام: دار الكتاب الرتبوي.

؛ السيد، ماجدة مصطفى؛ فرماوي، فرماوي حممد؛ خضر، صالح الدين؛ عياد، أمحد عبد كوثر حسنيكوجك،  -

تنويع التدريس يف الفصل دليل املعلم لتحسني طرق التعليم (. 2008العزيز؛ أمحد، علية حامد؛ فايد، بشرى أنور )

 .العربيةمكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول  :بريوت. والتعلم يف مدارس الوطن العربي

- Tomlinson, C. (2000). Differentiation of Instruction in the Elementary Grades. Office 

of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. Retrived 

11/11/2018. From: https://eric.ed.gov/?id=ED443572. 

https://eric.ed.gov/?id=ED443572


 

   25 

   
 
ة وب  رب 

داعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        ا 

 رابطة الرتبويني العرب جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها
 

- Tomlinson, C. (2001). HOW TO Differentiate Instruction IN Mixed Ability Classrooms. 

2nd edition. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, 

Virginia USA.  

- Robinson, L., Maldonado, N. & Whaley, J. (2014). Perceptions about Implementation 

of Differentiated Instruction. Paper presented at the Annual Mid-South Educational 

Research (MSERA) conference. Knoxville, Tennessee. Retrived 24/9/2018. From 

https://eric.ed.gov/?id=ED554312. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eric.ed.gov/?id=ED554312

