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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــشء أح ــدى الن ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

أطفــال البيئــة املســلمة، وروعــي يف تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة 

والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة بشــكل تفاعــي لتكــون أبلــغ يف التدريــب عــى 

القيمــة أو املهــارة املســتهدفة.

تــدرب الحقيبــة التــي بــن أيديكــم عــى مهــارة معالجــة املعلومــات وتحليلهــا، 

وتقــدم مــن خــال مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهــم الســتقبال املعرفــة 

ــم  ــارة بصــورة مبســطة، ث ــف املشــارك بامله ــا تعري ــم بعده ــا، يت ــل معه والتفاع

ميــارس املشــاركون أنشــطة عمليــة تحــت إرشاف املــدرب، مــع اســتخدام املدخــل 

ــاركون  ــارس املش ــا مي ــارة، ك ــو امله ــايب نح ــاه اإليج ــز االتج ــي لتعزي القص

ــا حركيــة وفكريــة اختــرت ملزيــد مــن املارســة العمليــة.  ألعابً
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دليل الربنامج

مهارة معالجة املعلومات وتحليلهااسم الربنامج

متكن املشارك من أهم مهارات معالجة املعلومات وتحليلهاالهدف العام

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

    يستنتج  املراد مبهارة "معالجة وتحليل املعلومات".

    يستشعر أهمية تطبيق مهارة "معالجة وتحليل املعلومات".

    يعدد أهم مهارات معالجة املعلومات وتحليلها.  

    يلخص نتائج التعلم من الوحدة التدريبية األوىل. 

    يوضح معنى مهارة التفسر كمهارة متضمنة يف معالجة 

املعلومات.

    يطبق مهارة التفسر كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.

    يرشح مهارة التلخيص كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.

    يطبق مهارة التلخيص كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.

    يلخص نتائج التعلم من الوحدة التدريبية الثانية. 

    يبن املراد مبهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.

    يطبق مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.

    يوضح معنى مهارة تحديد العاقات.

    يطبق مهارة تحديد العاقات.

    يلخص نتائج التعلم من الوحدة التدريبية الثالثة.

4 ساعات تدريبية.الساعات التدريبية
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17 نشاطا تدريبيا متنوعا.عدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطة.الفئة املستهدفة

سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

   معنى "معالجة وتحليل املعلومات ".

    أهمية تطبيق مهارة "معالجة وتحليل املعلومات".

    مهارة التفسر.

    مهارة التلخيص. 

    مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.

    مهارة الربط وتحديد العاقات.

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من     

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك    

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرة 

والصغرة، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:

فكر – زاوج – شارك 

العصف الذهني

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.
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وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غره، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.     أوجد جوًّ
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 الجدول الزمني للربنامج

الزمنالبيانالوحدة التدريبيةم

1

الوحدة التدريبية األوىل

مقدمة يف معالجة وتحليل 

املعلومات

   مفهوم معالجة املعلومات وتحليلها

   أهمية معالجة املعلومات وتحليلها

   مهارات معالجة املعلومات وتحليلها

100 دقيقة  

2

الوحدة التدريبية الثانية 

تطبيق أهم مهارات معالجة 

وتحليل املعلومات )فرس ولخص(

   مهارة التفسر

   مهارة التلخيص
80 دقيقة

الوحدة التدريبية الثالثة 

تطبيق أهم مهارات معالجة 

وتحليل املعلومات )ميز وحدد(

   مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة

   مهارة الربط وتحديد العاقات
60 دقيقة 

240 دقيقة املجموع





الوحدة التدريبية األوىل

مقدمة يف  معالجة وتحليل املعلومات  

100 دقيقة 
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موضوعات الوحدة:

مفهوم معالجة املعلومات وتحليلها 	 	
أهمية معالجة املعلومات وتحليلها 	 	

مهارات معالجة املعلومات وتحليلها 	 	

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يستنتج معنى مفهوم مهارة » معالجة املعلومات وتحليلها ».   

يشارك يف األلعاب التنشيطية.   

يستشعر أهمية تطبيق مهارة » معالجة املعلومات وتحليلها ».   

يعدد أهم مهارات معالجة املعلومات وتحليلها.     

يلخص نتائج التعلم من الوحدة األوىل.    
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الجدول التدريبي للوحدة األوىل:

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط 

20 دقيقة دراسة حالة / فرديمن صاحب النصيب؟1/1

10 دقائقلعبة تنشيطية / فرديرقم واستجابة2/1

30 دقيقة نشاط تدريبي ثنايئحلل املواقف3/1

10 دقائق لعبة تنشيطية / فردياملشابك 4/1

5/1
معالجة  مهارات 

املعلومات وتحليلها
20 دقيقة عصف ذهني + عرض محتوى+ رسم

10 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني6/1

100 دقيقة املجموع
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نشاط )1/1(

دراسة حالة / فردي نوع النشاطمن صاحب النصيب؟اسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

أن يستنتج املشارك معنى مفهوم " معالجة املعلومات وتحليلها "الهدف

إجراءات التنفيذ

يدور النشاط حول تصميم موقف تعليمي للمشاركني، يشتمل عىل جولتني: 	 	

الجولــة األوىل: تتضمــن تعريــض املشــاركن لقــدر مــن املعلومــات والتــي ســيتوجب 	 

ــواًل ومقرتحــات واتخــاذ قــرارات. ــا أن يقدمــوا حل ــا له عليهــم وفق

الجولــة الثانيــة: تتضمــن تعديــًا لتلــك املعلومــات، ومــن ثــم يراجعــون القــرارات التي 	 

اتخذوهــا مــن قبــل.

الهدف من النشاط أن يدرك املشارك: 	 	

أهمية معالجة املعلومات من خال التفسر والتحليل والربط بن املعلومات.	 

أن أخذ املعلومة مجردة ليس هو الطريق األمثل لاستفادة من تلك املعلومة. 	 
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دراسة الحالة

الجولة األوىل؛ تعرض فيها املعلومات وفق ما ييل:

لديك رغبة يف حضور دورة لتعلم اللغة اإلنجليزية، وقرأت ثالثة إعالنات:   

األول: دورة ملدة شهر؛ مبعدل 20 ساعة أسبوعيا بسعر 1000 ريال.	 

الثاين: دورة ملدة شهرين؛ مبعدل 15 ساعة أسبوعيا بسعر 1200 ريال.	 

الثالث: دورة ملدة ثاثة أشهر؛ مبعدل 15 ساعة أسبوعيا بسعر 1500 ريال.	 

أي الدورات ترى أنها أنسب؟   
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الجولة الثانية؛ تعرض فيها املعلومات بعد إضافة معلومات جديدة:

نسينا أن نخربك باملعلومات التالية: 	 	

عــدد الطــاب يف املجموعــة الواحــدة يف 	 

طــاب،   )8( والثانيــة  األوىل  الدورتــن 

ــا. ــة )30( طالبً ــدورة الثالث ويف ال

ــة 	  ــه األصلي ــة لغت ــدورة الثاني ــم يف ال املعل

األوىل  الــدورة  واملعلــم يف  اإلنجليزيــة، 

ــرف  ــة وال يع ــة هــي اإلنجليزي ــه الثاني لغت

األصليــة  لغتــه  الثالثــة  ويف  العربيــة، 

عربيــة.

ــة مــن 	  ــة والثالث ــدورة الثاني ــدورة األوىل عاملــي معتمــد، ويف كل مــن ال املنهــج يف ال

ــد. إعــداد مــدرس املعه

واآلن ما قرارك األول وما قرارك الثاين؟

ما سبب اتخاذ قرارك األول؟ وما سبب تغري قرارك أو ثباته؟

ما النتيجة التي توصلت اليها يف املراد مبهارة معالجة وتحليل املعلومات؟

نرشة تعريفية )1/1(

غالبا ما نتأثر يف املواقف التي نتخذها بخصوص ما يدور حولنا من أفكار ومواضيع كيفا 

كانت؛ بعواطفنا أو بخلفياتنا التي توجهنا وتبعدنا عن املوضوعية، وتجعلنا نصدر أحكاًما مسبقة 

جائرة ال تخضع للمنطق، اليشء الذي يجعل هذه املواقف يف كثر من األحيان غر صائبة وغر 
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مسؤولة. والذي يؤثر بشكل ملحوظ عى فاعليتنا كشباب يف املجتمع وعى نجاحنا يف حياتنا 

بشكل عام. ولذا فإنه يجب علينا التفكر يف طرق وآليات متكننا من تجاوز هذه األخطاء التي نقع 

فيها بشكل مستمر، وتنمية مهارات وقدرات تعيننا يف تحليل املواضيع واألفكار وبيان الجوانب 

السلبية واإليجابية منها، التخاذ مواقفنا عى أسس موضوعية مجردة عن الذاتية والعاطفية. فا 

هي الطرق الكفيلة بجعلنا نفكر بشكل سليم ونحلل ما يدور حولنا من مواقف ومعطيات؟ وكيف 

ميكننا بناء مواقف صائبة ومسؤولة يف حياتنا الشخصية والعملية؟

تعد مهارة معالجة املعلومات أحد مهارات التفكر والعقل حيث تعرف بأنها »تلك العمليات 

العقلية التي نقوم بها من أجل جمع املعلومات وحفظها أو تخزينها، وذلك من خالل إجراءات 

التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إىل استنتاجات وصنع القرارات«.

»عبارة عن عمليات عقلية محددة، منارسها ونستخدمها عن قصد يف  بأنها  أيضا  وتعرف 

معالجة املعلومات والبيانات، لتحقيق أهداف تربوية متنوعة؛ ترتاوح بني تذكر املعلومات ووصف 

األشياء وتدوين املالحظات، إىل التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقييم الدليل وحل املشكالت 

والوصول إىل استنتاجات«.
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نشاط )2/1(

لعبة تنشيطية / فردينوع النشاطرقم واستجابةاسم النشاط

-األدوات10 دقائقالزمن

أن يشارك املتدرب يف األلعاب التنشيطيةالهدف

إجراءات التنفيذ

تم تعديل اللعبة من ناحية االسم وإجراءات التنفيذ لتتناسب مع بيئة التدريب، وفيا  	 	
يي إجراءات اللعبة املعدلة:

اسم اللعبة »رقم واستجابة«.	 

ــزا 	  ــم وتنشــيطه، لــي يكــون أكــر تركي ــة املتعل ــر حال ــة فقــط تغي الهــدف مــن اللعب

ــم. ــة التعل ــا يف عملي واندماج

اللعبة تنفذ جاعيا باختيار أو تطوع بعض املشاركن.	 

تــدور اللعبــة حــول تحديــد عــدد مــن االســتجابات وربطهــا بعــدد مــن األرقــام، بحيــث 	 

ــع  ــأيت جمي ــث إذا صــاح املــدرب بالرقــم ي ــح الرقــم معــربا عــن االســتجابة، بحي يصب

املشــاركن باالســتجابة.

يكتــب جــدول األرقــام واالســتجابات عــى ورقــة كبــرة وبخــط واضــح وتوضــع نصــب 	 

أعــن املشــاركن أثنــاء اللعــب.

ــل 	  ــة ونكم ــن اللعب ــرج م ــرات يخ ــاث م ــة لث ــتجابة صحيح ــتجيب اس ــن يس ــر م آخ

بالباقــن. 
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األرقــام واالســتجابات وفــق مــا يــي، مــع إمكانيــة التعديــل والتغيــر يف االســتجابات 	 

واألرقــام:

االستجابةالرقم

وضع اليد اليمنى عى األنف1

رفع اليدين ألعى2

اإلشارة بالسبابة إىل أعى “إشارة التوحيد”3

وضع اليدين خلف الرأس4

رفع اليد اليمنى5

اإلمساك باألذن اليرسى باليد اليمنى6



معالجة املعلومات وتحليلها

20

نشاط )3/1(

نشاط تدريبي ثنايئنوع النشاطحلل املواقفاسم النشاط

أوراق + أقام +إنرتنت + أجهزة لدخول اإلنرتنتاألدوات30 دقيقةالزمن

أن يستشعر املشارك أهمية تطبيق مهارة "معالجة وتحليل املعلومات"الهدف

إجراءات التنفيذ

 يف مهارة معالجة وتحليل   تدور فكرة النشاط الحايل حول ربط املشاركن بسرة النبي 

التي  القرارات  املهارة عى  تلك  استخدام  تأثر   يف ذلك، ومدى  وتعرُّف هديه  املعلومات، 

. اتخذها النبي

 يحدد املدرب للمشاركني ثالثة مواقف من السرية النبوية ويطلب منهم البحث عرب اإلنرتنت 

وجمع ما ميكن من املعلومات حولها، واملواقف الثالثة هي:

هجرة املسلمني األوىل إىل الحبشة، ويركز فيه عىل:	 

الشديد  واألذى  مكة  يف  املسلمن  حال   -

الذي تعرضوا له والتعذيب حتى املوت.

أكر  ملكان  االنتقال  إىل  املسلمن  حاجة   -

أمانا من مكة املكرمة ومجاورة كفار قريش.

- مراجعة األماكن التي حول املسلمن والتي 

ميكن أن يلجأوا إليها.
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ى أصحمة ويلقب بالنجايش. - أرض الحبشة فيها ملك عادل ُيسمَّ

- ترى كيف وظف النبي  املعلومات السابقة إلنقاذ املستضعفني من املسلمني يف مكة؟

حفر الخندق يف غزوة األحزاب، ويركز فيه عىل:	 

- املدينة تحوطها الحرات والجبال من جميع الجهات عدا جهة واحدة.

- هناك جهة واحدة هي مكمن الخطر والتي من املمكن أن ينفذ من خالها الكفار.

أفكار جديدة يف  وعنده  فارسية  لديه خربة عسكرية  عنه  الله  الفاريس ريض  - سلان 

الدفاع عن املدينة.

- الخندق هو أحد وسائل الدفاع الناجعة التي كانت معروفة لدى الفرس.

- الخندق ميكن أن يوضع يف اتجاه الكفار من الجهة التي ليس فيها حرات أو جبال.

- إذا ُأتِقن حفر الخندق قد يكون وسيلة ناجعة بإذن الله تعاىل لصد الهجوم الربي من 

الكفار.

- ترى كيف استفاد النبي  من املعلومات السابقة؟

إنقــاذ خالــد بــن الوليــد ريض اللــه عنــه لجيــش املســلمني يف 	 

غــزوة مؤتــة، ويركــز فيــه عــىل:

- اسُتشِهد القادة الثاثة لجيش املسلمن.

الوقت  يف  قائد  غر  من  املسلمون  أصبح   -

الحايل.

املسلمن مرات ومرات  أعداد  تفوق  الكفار  أعداد   -

»ثالثة آالف صحايب، أمام مائتي ألف من جنود الروم 

وَمن يساندهم من كفار العرب«.
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- مواجهة املسلمن للكفار بهذه املعادلة يف العتاد والعدة ستؤدي إىل مقتلة عظيمة يف 

صفوف املسلمن.

- ترى ماذا فعل خالد بني الوليد ريض الله عنه يف ضوء املعلومات السابقة؟

ينفذ الجزء البحثي من النشاط ثنائيا عى شبكة اإلنرتنت.  	 	
يتناقش الجميع يف نهاية النشاط حول املواقف الثاثةن وكيف كانت معالجة املعلومات  	 	

وتحليلها عاما هاما وحاسا يف اتخاذ قرارات صائبة.

نرشة تعريفية )2/1(

أهمية معالجة املعلومات وتحليلها:

تساهم مهارة معالجة املعلومات يف التصور الصحيح للمعلومة من جميع جوانبها.  	
تساعد مهارة معالجة املعلومات يف التعرف عى املدخات للمواقف واألحداث واملخرجات  	

والنتائج املتوقعة منها.

ي مهارات التفكر وجمع املعلومات وتصنيفها.  تنمِّ 	
تساعد مهارة تحليل املعلومات يف تنمية مهارات التصنيف والتقسيم واستخراج النتائج.  	

يف  وتحليلها  املعلومات  معالجة  مهارة  تساهم  	
حل املشكات مبنطقية عالية. 

يف  وتحليلها  املعلومات  معالجة  مهارة  تساهم  	
صناعة واتخاذ القرارات الفعالة.

الجهد  املعلومات  وتحليل  معالجة  مهارة  ر  توفِّ 	
يف التوصل للنتائج الصحيحة والدقيقة وتقلِّل 

من الخسائر والنتائج الخاطئة.
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نشاط )4/1(

لعبة تنشيطية / فردينوع النشاطاملشابكاسم النشاط

عدد كبر من املشابك "مشابك الغسيل"األدوات10 دقائقالزمن

أن يشارك املتدرب يف األلعاب التنشيطية الهدف

إجراءات التنفيذ

اللعبة اسمها يف األصل »PEGS«، وتعني املشابك. 	 	
الهدف من اللعبة فقط تغير حالة املتعلم وتنشيطه، لي يكون أكر تركيزا واندماجا  		

يف عملية التعلم.

اللعبة تنفذ جامعيا باختيار أو تطوع عدد كبر من املشاركن، ولو اتسع املكان ميكن  		

أن ُتقام لهم جميًعا.

تدور اللعبة وفق الرتتيب التايل: 		

يعلق املشارك عددا من املشابك يف مابسه عى ظهره.	 

يسعى كل واحد من املشاركن يف اتجاهن:	 

األول: املحافظة عى املشابك التي عى ظهره.

الثاين: التقاط أكرب عدد من مشابك املشاركن يف اللعبة مع وضعها يف مقدمة مابسه عى 

الصدر.

الفائز من يحصل عىل أكرب عدد من املشابك املعلَّقة عىل ظهره، واملشبوكة يف مالبسه  		

عىل صدره، بحيث يجمع العدد الكيل للمشابك، وصاحب العدد األكرب هو الفائز.



معالجة املعلومات وتحليلها

24

نشاط )5/1(

اسم النشاط
مهارات معالجة وتحليل 

املعلومات
عصف ذهني + عرض محتوى+ رسم نوع النشاط

سبورة ورقية + أقام كتابة + أقام رسماألدوات20 دقيقةالزمن

أن يعدد املشارك أهم مهارات معالجة املعلومات وتحليلها  الهدف

إجراءات التنفيذ

من خال استحضار مناذج من النشاطن األول والثالث، ُيجري املدرب عصفا ذهنيا مع  	 	
املشاركن حول خريطة املهارات الفرعية املضمنة يف مهارة معالجة املعلومات وتحليلها.

يدور العصف الذهني حول السؤال: 	 	

ــل 	  ــة وتحلي ــارة »معالج ــا مه ــتمل عليه ــن أن تش ــي ميك ــة الت ــارات الفرعي ــا امله م

املعلومــات«؟

اإلجابة التي نسعى للوصول إليها هي: 	 	

التفسر.	 

التلخيص. 	 

التمييز.  	 

الربط وتحديد العاقات.	 

ال يتطرق املدرب إىل الكام حول أية إيضاحات  	 	
حول املهارات الفرعية، ويرتكهم للوحدة الثانية. 

يطلب من كل فريق إعداد رسم إبداعي يتضمن املهارات الرئيسة والفرعية، ويعلقونها  	 	
عى الجدار يف الركن الخاص بهم.
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نشاط )6/1(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة األوىل الهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

بشكل عمودي عى  ويكتب  نقطة  املدرب يف وضع  يبدأ  اليمن  الخط جهة  بداية  من    

الخط اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن تكون املشاركة من املشاركن مرتبة، ولكن املهم أن تكون املشاركة شاملة    

جميع األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثانية

تطبيق أهم مهارات معالجة وتحليل 

املعلومات )فرس ولخص (

80  دقيقة 



معالجة املعلومات وتحليلها

28

موضوعا الوحدة:

مهارة التفسر   

مهارة التلخيص   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يوضح معنى مهارة التفسر كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.   

يطبق مهارة التفسر كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.   

يرشح مهارة التلخيص كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.   

يطبق مهارة التلخيص كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات.   

يلخص نتائج التعلم من الوحدة التدريبية الثانية.    
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الجدول التدريبي للوحدة األوىل:

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط 

30 دقيقةعرض محتوى /تطبيقات / مجموعاتحاول أن تفهم جيدا1/2

5 دقائقلعبة تنشيطية / جاعيةحركة خفيفة عى السلم2/2

15دقيقةعرض محتوىمهارة التلخيص3/2

20 دقيقةتطبيقات عى مهارة التلخيصلخص4/2

10 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني5/2

80 دقيقة املجموع
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نشاط )1/2(

عرض محتوى /تطبيقات / مجموعاتنوع النشاطحاول تفهم جيدااسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات30 دقيقةالزمن

الهدف
-  أن يوضح املشارك معنى مهارة التفسر كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات

-  أن يطبق املشارك مهارة التفسر كمهارة متضمنة يف معالجة املعلومات 

إجراءات التنفيذ

فرعية  كمهارة  التفسر  ملهارة  تطبيق عمي  الحايل مارسة  النشاط  نحاول من خال  	 	
متضمنة يف مهارة معالجة املعلومات.

يتم تنفيذ النشاط عىل خطوتني: 	 	
الخطوة األوىل: عرض محتوى مبسط حول مفهوم مهارة التفسر وأهميتها يف معالجة  	 	

املعلومات )10دقائق(

نرشة تعريفية )1/2(

التفسر هو عملية عقلية نسعى من خالها لاستفادة من البيانات واملعلومات التي لدينا،   

وتوظيفها توظيفا يضيف إليها ُبعدا جديدا، يساعد يف توضيح أو رشح يشء ما.

عىل سبيل املثال:  

عندمــا تُعــرَُض عــى الطلبــة رســوم بيانيــة، أو جــداول، 	 

إليهــم  ويُطلَــب  كاريكاتريــة،  أو رســوم  أو صــور، 

اســتخاُص معنــى أو عــربة منهــا، فواقــع األمــر أنهــم 

ــة تســتدعي إعطــاء تفســرٍ ملــا يشــاهدون. أمــام مهمَّ
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كذلــك قــد تكــون املعاين املســتخلصة أيًضــا نتاجات تفســر مشــاهدات الرحــات والنزهات، 	 

أو نتيجــة إجــراء مقارنــات، أو عمــل ملخصــات، أو ربــط املكافــآت والعقوبات بالســلوك.

يف كل املجاالت التي يكون فيها التفسر أو االستنتاج ناجًا عن ردِّ فعٍل لخربة ما، فإنه ميكُن   

فحص دقة التفسر يف ضوء الحقائق املعطاة للتأكد ما إذا كانت البيانات تدعم التفسر 

بالفعل أم ال.

خطوات التفسري:  

تحديد األسباب املحتملة التي تقف وراء الحدث.	 

جمع األدلة التي ترتبط بتحديد األسباب املحتملة التي تقف وراء الحدث.	 

تحديد االحتال األكر ترجيحا اعتادا عى تلك األدلة.	 

الخطوة الثانية: تطبيقات عملية عى استخدام مهارة التفسر )20 دقيقة( 	 	

املعالجة بالتفسرياملعلومات

تنقاتهم  يف  فقط  الدراجات  يركبون  كاملة  مدينة  أهل   -

داخل تلك املدينة.

- ما تفسرك لذلك؟ 

- ما األسباب املفرسة لتلك املعلومة؟

- ترى أي األسباب املفرسة أكر ترجيحا؟ 

- صدر قرار من عمدة املدينة بإلزام أولياء األمور بوجوب 

حمل كل طفل جاوز السادسة من العمر هاتفا محموال.

عليه  يبدو  املركزي وجدت رجا  السوق  تجولك يف  أثناء   -

وكان  والقلق،  التوتر  من  بنوع  املمزوج  التفكر  عامات 

يحدث نفسه بصوت فيه همهات.

- توارد العديد من سيارات اإلسعاف واإلطفاء من جهة أحد 

املخيات الصيفية عى طريق املخيات الربية.

- أمثلة أخرى يرى املدرب ماءمتها للمشاركن.
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نشاط )2/2(

لعبة تنشيطية / جاعيةنوع النشاطحركة خفيفة عى السلماسم النشاط

أطواق ومناديل ملونة األدوات5 دقائقالزمن

أن يشارك املتدرب يف األلعاب التنشيطية الهدف

فكرة النشاط:

يضع  ألن  وتكفي  واسعة  خاناته  تكون  أن  عى  متسع،  مكان  يف  األرض  عى  ُسلٌم  ُيرَسم   

الشخص فيها قدميه بسهولة.

يقف املشاركون طابورا ويدخلون عى السلم.  

يطلب املدرب من كل مشارك اإلتيان بحركة معينة ويبينها لهم عى جانب السلم.  

من الحركات املقرتحة:  

يقفز بكلتا قدميه متجاوزا خانة من خانات السلم، فيقفز خانة بعد خانة.	 

ــا مــن 	  ــة إىل أخــرى دون تفويــت أي ــه مــن خان ــا قدمي يقفــز بكلت

ــات.  الخان

يجــري برسعــة فــوق خانــات الســلم عــى أن يضــع قدمــا واحــدة 	 

فقــط يف كل خانــة أثنــاء الجــري.

يقفــز بكلتــا قدميــه داخــل إحــدى خانــات الســلم، ثــم يقفــز يســارا 	 

خــارج الســلم، ثــم يقفــز بكلتــا قدميــه يف خانــة أخــرى مــن خانات 

الســلم، ثــم يقفــز ميينــا إىل داخــل الســلم.. وهكــذا.
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نشاط )3/2(

عرض محتوى نوع النشاطمهارة التلخيصاسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

أن يرشح املشارك مهارة التلخيص كمهارة متضمنة يف معالجة املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

نحاول من خال النشاط الحايل التعرف عى املراد مبهارة التلخيص واملهارات الفرعية  	 	
املتضمنة فيها.

يحتاج املدرب أن يبدو يف مظهر جدي خاصة بعد النشاط السابق. 	 	
يتم تنفيذ النشاط وفق ما ييل: 	 	

ــبة 	  ــا بالنس ــص وفائدته ــارة التلخي ــة مه ــول أهمي ــاركن ح ــع املش ــف م ــدث بلط يتح

للمشــارك ذاتــه، ســواء مــن ناحيــة الدراســة والتعلــم، أو مــن ناحيــة الحيــاة عــى جهــة 

ــوم. العم

ــه 	  فاإلنســان ال يســتطيع أن يحتفــظ يف عقل

والبــد  بــه،  التــي متــر  التفاصيــل  بــكل 

لــه مــن فلــرتة ليُبقــي املهــم واألســايس 

ــاف  ــه خ ــن ذاكرت ــل م ــروري، ويُهم وال

ذلــك مــن األشــياء غــر ذات البــال.
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نرشة معرفية )3/2(

مهارة التلخيص:

أو  املسموعة  املادة  إعادة صياغة  بها  ويقصد  وتحليلها،  املعلومات  معالجة  إحدى مهارات  هي 

املرئية أو املكتوبة عن طريق التدقيق يف املفردات واألفكار، وفصل ما هو أسايس عا هو غر 

أسايس، ومعالجة املفاهيم واألفكار الواردة بلغة من يقوم بالتلخيص، وذلك بهدف استخاص 

لب املوضوع واألفكار الرئيسة املرتبطة به ثم التعبر عنها بإيجاز ووضوح.

يوضح املدرب للمشاركني الخطوات الرئيسة ملهارة التلخيص، وهي:

مة إىل مكوناتها الرئيسة والفرعية. تحليل املعلومات املقدَّ   

تقييم مدى أهمية مكونات املعلومات.   

اتخاذ قرار حول ما ميكن حذفه أو إبقاؤه.   

إعادة صياغة وتركيب النص أو املعلومات بأسلوب من يقوم بالتلخيص.   

يبني املدرب للمشاركني طرق التلخيص:

الطريقة النرثية: 

زة من األصل، وعادة ما ُتكتب بشكل نري.  ز أو نسخة مكثَّفة ومركَّ هي نقل مركَّ

الطريقة الهيكلية: 

وهذه تكون عى شكل كلات مفردة أو فقرات مخترصة، وتوضع عى شكل قامئة، باستخدام 

تقسيات مثل: العناوين الرئيسة والعناوين الثانوية املتفرعة مع استخدام الرتقيم والرتميز. 
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األشكال والخرائط العنكبوتية:  

وتتم هذه الطريقة بوضع العنوان الرئيس يف مركز الورقة عى شكل هنديس: بيضاوي أو مربع 

أو دائرة أو مستطيل، ويتفرع منه أسهم وخطوط، كل فرع رئيس قد يتفرع بدوره إىل أفرع 

ثانوية، وتستخدم هذه الطريقة خاصة إذا كان املوضوع املدروس ذا تصنيفات كثرة، والكتابة 

تكون مخترصة يف هذه األشكال.
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نشاط )4/2(

تطبيقات عى مهارة التلخيص نوع النشاطلخص اسم النشاط

سبورة ورقية + أقام + طباعة القصة املصاحبة للنشاطاألدوات20 دقيقة الزمن

أن يطبق املشارك مهارة التلخيص كمهارة متضمنة يف معالجة املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

نحاول من خال النشاط الحايل مارسة تطبيق عمي ملهارة التلخيص كمهارة فرعية متضمنة 

يف مهارة معالجة املعلومات.

يجري املدرب مسابقة بن املشاركن يف أفضل تلخيص.   

لجنة الحكام تكون من املشاركن أنفسهم.   

يقرتح لتطبيق مهارة التلخيص أحد املوضوعات التالية:   

التلخيــص شــفويا ملــا تــم تناولــه يف الــدورة التدريبيــة الحاليــة منــذ اليــوم األول وحتى 	 

اللحظــة الحاليــة، ويف حــال نفــذ املــدرب هــذا املقــرتح عليــه أن يجهــز تلخيصــا ذاتيــا 

ألهــم األحــداث التــي مــرت بالــدورة وحتــى لحظــة النشــاط.

التلخيــص شــفويا ألهــم أحــداث األســبوعن املاضيــن والتي مــرت به شــخصيا، ويقوم 	 

بإرســالها للمــرشف مــن خــال الربيــد أو مجموعــة التواصل.

ــك 	  ــول تل ــص ح ــة تلخي ــة« وكتاب ــب »املدرس ــكان التدري ــل م ــة داخ ــروج يف جول الخ

ــه.  ــرت ب ــا م ــة وم الجول

قصة قصرية للتلخيص يف سطرين فقط، مع وضع عنوان مناسب لها:	 
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كانت أمسية جميلة رائعة تجسدت فيها معاين األخوة الصادقة يف أسمى معانيها وغمرت الفرحة 

والسعادة قلوب الجميع حتى كدت... سكت، ثم تابع محمد قوله وقد مأل عيناه الدمع: نعم كدت 

أن أبي. سأله الحضور: ملاذا؟ أجاب: لقد تذكرت ابني سعيًدا يف غربته، من يحتفل معه يا ترى؟ 

من يشاركه فرحة نجاحه؟ رد أحد الحضور: رب الكون معه فا تحمل همه، ثم أردف: حقا.

 كانت حفلة رائعة وتلك األنوار املتأللئة، والشباب وقد ارتدوا الثياب الزاهية بألوانها الباهية، 

وانسجام األلوان، وتناسقها يف املقاعد والستائر والديكور جميعها كانت تعرب عن لوحة فنان 

مبدع.

اعتدل محمود يف جلسته وقال: أما أنا فقد أرستني تلك العبارات الجميلة التي قيلت يف كلمة 

االفتتاح، كا كان لصوت مقدم برنامج الحفل وهو يقدم أساء الطاب الناجحن وقع جميل 

ًئا وداعًيا  يف نفيس، زاد يف ذلك صوت املنشد وهو ينساب من خال جهاز التسجيل ُمَباِرًكا مهنِّ

للجميع بالتوفيق الدائم.

نظر محمد إىل ساعته وهمَّ بالقيام، سأله الشباب: إىل أين؟ أجاب: لقد 

قاربت الساعة الثانية بعد منتصف الليل فلنقم ُنصلِّ ركعتن شكرا لله عى 

ما حبانا به من نعم، ثم قام الجميع للوضوء والصاة.
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نشاط )5/2(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة التدريبية الثانية الهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثانية.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى    

الخط اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتبا، ولكن املهم أن يكون شاما جميع    

األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثالثة

طبيق أهم مهارات معالجة املعلومات 

وتحليلها" ميز وحدد"

60 دقيقة 
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موضوعا الوحدة:

مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.   

مهارة الربط وتحديد العاقات.   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يرشح مفهوم مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.   

يطبق مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.   

يوضح معنى مهارة تحديد العاقات.   

يطبق مهارة تحديد العاقات.   

يلخص نتائج التعلم من الوحدة الثالثة.   
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الجدول التدريبي للوحدة األوىل:

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط 

15 دقيقةعرض محتوىمهارة التمييز  بن الرأي والحقيقة1/3

10 دقائقلعبة تدريبية ركز  وميز2/3

15دقيقة لعبة تدريبيةماذا يف الصندوق؟3/3

10 دقائقنشاط تدريبي/ تطبيقاتألغاز4/3

10 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني5/3

60 دقيقة املجموع
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نشاط )1/3(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة التدريبية الثانية الهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط الحايل يدور حول مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة من خال املعلومات التي    

جمعها الشخص حول موضوع معن.

تحليل  مهارات  ضمن  الهامة  املهارات  أحد  والحقيقة  الرأي  بن  التمييز  مهارة  تعد    

املعلومات، وسوف نعرض يف النرشة التعريفية هنا تفصيًا أكر حول تلك املهارة.

يقوم املدرب يف هذا النشاط بتوزيع النص التايل بعنوان »الطالب املثايل« عى املشاركن    

فرديا.

تحذف األقواس من النص املقدم للمشارك وما بداخلها، ويقدم للمشاركن كفقرة واحدة    

دون أي تعليقات.

يطلب املدرب من املشاركن قراءة النص قراءة متأنية ملناقشته.   

بعد إمتام القراءة يبدأ املدرب يف إدارة نقاش مبسط حول النص، يهدف إىل:   

بيان الفرق بن الحقيقة والرأي.	 

ــن 	  ــط ب ــز وخطــورة الخل ــك التميي ــة ذل ــاش أهمي ــاء النق ــاركن أثن ــدى املش ــق ل يعم

ــن. االثن

   يغلق املدرب النشاط بعرض النرشة التعريفية املصاحبة بطريقة مبسطة.



43

النص املقدم للمشاركني:

الطالب املثايل 

)حقيقة(، محمد طالب  املتوسط  األول  الصف  )حقيقة( طالب يف  » محمد 

عى  املثايل  الطالب  جائزة  محمد  يستحق   ، )رأي(  ومهذب  )رأي(  محبوب 

املستقبل  املرىض يف  يعالج  يكون طبيًبا  أن  ويرغب محمد   ، )رأي(  املدرسة 

)حقيقة(، يتحى محمد بأخاق عالية )رأي( ، ويحفظ خمسة أجزاء من القرآن 

)حقيقة( ، وحصل عى تقدير ممتاز يف العام املايض )حقيقة(«.

نرشة تعريفية )1/3(

املراد بالرأي والحقيقة:   

ميكــن وصــف الحقائــق بأنهــا: مــا ميكــن إثباتــه مــن خــال األدلــة، أو هــي مســلَّمة من 	 

املســلَّات والبديهيــات، أو هــي وصــف لواقــع، والحقائــق أمــور متفــق عــى صحتهــا.

أمــا اآلراء: فهــي انطباعــات شــخصية، تعــرب عــن معتقــد شــخص أو مشــاعره، قــد نتفق 	 

معهــا أو ال نتفــق. 

مــن الخطــأ أن نتعامــل مــع اآلراء عــى أنهــا حقائــق ال نقــاش فيهــا، وينبغــي كذلــك أن 	 

نتأكــد مــن كــون الحقائــق مبنيــة عــى أدلــة ثابتــة لنقبلهــا.

أمثلة لحقائق: )فكرة طيبة يف عرض حقيقة ورأي عن ذات املوضوع حتى تكون املقارنة    

أوضح والتمييز أدق مثا: »األسد يأكل اللحم« هذه حقيقة، ويف ذات موضوع األسد 

نقول: »لون جلد األسد جميل« هذا رأي.. الخ(
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أهمية التمييز بني الرأي والحقيقة:   

تفيدنا مهارة التمييز بني الرأي والحقيقة يف:	 

-  نقد األفكار.

-  فرز املعلومات. 

-  املوضوعية يف التعامل مع األشياء.

نت نتيجة تجارب شخصية. -  تجنب التعميم الخطأ آلراء تكوَّ

-  تجنب ظلم أشخاص أو هيئات اعتبارية أْخًذا برأي بعض الناس نتيجة تجاربهم الشخصية.

إن الخلــط بــن الــرأي والحقيقــة، واعتبــاره كحقيقــة والتعامــل معــه وفــق ذلــك؛ يــؤدي 	 

إىل الكثــر مــن األخطــاء:

-  فقد يكره طالب مادة معينة أو شخصا ما، فإذا أخرب صديقا له بتلك املعلومة وكأنها 

حقيقة، ونيس ذلك الصديق أن تلك املعلومة مجرد رأي فقط، وتعامل معها كأنها حقيقة 

عندئٍذ قد ينتقل هذا الكره له ويتعامل مع املادة أو الشخص وفق هذا الشعور، ما يعني 

الكثر من التحيُّز أو عدم املوضوعية أو التعميم الخاطئ 

أو الظلم.

-  االنتباه والتمييز بن الرأي والحقيقة يجعل اإلنسان أكر 

ظا، فا يتعامل مع  موضوعية، والعقل أكر انفتاحا وتيقُّ

آراء  فهي  حقائق،  كأنها  واالجتاعية  العلمية  النظريات 

تثبت  أن  وإىل  تثبت،  ال  وقد  صحتها  تثبت  قد  علاء 

صحتها بالربهان القاطع ال ينبغي التعامل معها كحقيقة 

وإغاق الفكر عى تلك الفكرة، وإال ملا وجدت نظريات 

نقضت نظريات أو أثبتت عدم صحتها!
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نشاط )2/3(

لعبة تدريبيةنوع النشاطركز وميز اسم النشاط

-األدوات10 دقائقالزمن

أن يطبق املشارك مهارة التمييز بن الرأي والحقيقةالهدف

فكرة اللعبة:

يعرض املدرب عى املشاركن عبارات – انظر النرشة التعريفية املصاحبة - ويطلب منهم    

تحديد نوع العبارة هل هي رأي أم حقيقة، وَمن يخطئ يخرج من املسابقة، والفائز هو 

َمن يبقى من املتسابقن.

الهدف: تدريب املشاركن عى التمييز بن الرأي والحقيقة.

مدة اللعبة: )10( دقائق.

األدوات:  ال يوجد.
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نرشة تعريفية )2/3(

- عبارات مقرتحة ميكن رسدها عىل املشاركني، مع التعليق عىل الرسائل القيمية التي ميكن أن 

يوصلها املدرب للمشاركني من خالل بعض تلك العبارات:

آراءحقائق

الحياة يف الريف أمتع من املدن يأكل األسد اللحم

مرشفنا محبوبتطلع الشمس من جهة الرشق

اللون األصفر جميلالدجاجة ال تجيد الطران

النقانق لذيذةصيف الرياض شديد الحرارة

قيادة الدراجات مسليةيقع بيت الله الحرام يف مكة املكرمة

خبز الرب لذيذالكعبة هي قبلة املسلمن يف الصاة

رياضة السباحة ممتعةالرياضة تفيد اإلنسان 

مادة الرياضيات ليست سهلةاإلكثار من تناول الوجبات الرسيعة ير بصحة اإلنسان

بنا من الله تعاىل ركوب الخيل من أجمل الرياضاتمعاملة الناس بخلق حسن ُتقرِّ

الخروج إىل البحر يجعل اإلنسان مبتهجا ومرسورابر الوالدين طريقنا إىل الجنة

األغنياء أفضل من الفقراءصحبة الخر توصلنا إىل رضا الله تعاىل

الطهارة رشط لصحة الصاة

الصاة واجبة عى كل مسلم
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نشاط )3/3(

لعبة تدريبيةنوع النشاطماذا يف الصندوق؟اسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

أن يوضح املشارك معنى مهارة تحديد العاقات الهدف

إجراءات التنفيذ

يعد هذا النشاط مقدمة للتعرف عى مهارة تحديد العاقات بن املعلومات أثناء تحليلها.   

املراد بهذه املهارة هو معرفة:   

العاقات بن الجزء والكل.	 

العاقة بن الجزء والجزء.	 

كذلك التعرف عى التأثر املتبادل بن كل منها واآلخر.    

مغطى  صندوق  وضع  حول  النشاط  فكرة  تدور    

األشياء  بعض  وضع  مع  التدريب  مكان  وسط 

بداخله.

عى  التعرف  األشخاص  بعض  من  املدرب  يطلب    

من خال  الصندوق  داخل  املوجودة  األشياء  تلك 

عملية التخمن.

يبدأ املدرب بذكر صفة من صفات اليشء، أو جزء    

من أجزائه، أو مكون من مكوناته.
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ومن ثم يبدأ املشاركون يف طرح أسئلة متعددة حول اليشء.   

الفائز َمن يستطيع التعرف عى األشياء املوجودة داخل الصندوق.   

غلق النشاط:

يلفت املدرب نظر املشاركني إىل:   

أهمية العاقة بن األجزاء بعضها البعض، وبن الكل والجزء. 	 

وكيف أن التعرف عى الجزء كان سببا للتعرف عى الكل.	 
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نشاط )4/3(

نشاط تدريبي/ تطبيقاتنوع النشاطألغاز اسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يطبق املشارك مهارة تحديد العاقاتالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط الحايل عبارة عن تطبيقات ملهارة تحديد العاقات بن املعلومات. 	 	
سيتم التطبيق من خال بعض األلغاز التي من خال التحليل الجيد للمعلومات الواردة  	 	

فيها؛ ميكن التوصل لحل اللغز.

اللغز األول: جرمية يف الفندق

كان رجل األمن املخصص يف الفندق يتجول يف ردهة الفندق، عندما سمع صوت امرأة من 

خلف أحد األبواب ترصخ قائلة: »توقف أرجوك، ال تطلق النار«، انطلقت رصاصة ثم ساد الهدوء 

املكان.

أرسع رجل األمن ففتح الباب، فإذا بامرأة غارقة يف دمائها، وثاثة 

أشخاص يف طرف الغرفة ويعملون يف مهن مختلفة: املحاماة، 

الربيد، الحسابات.

نظر رجل األمن إىل األشخاص الثالثة لربهة قصرية ثم أقبل عىل 

ساعي الربيد وقال له: أنت موقوف بتهمة القتل.

ترى كيف عرف أنه القاتل؟ 	 	
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معلومات مساعدة:	 

-   كل من األشخاص الثاثة يرتدي مابسه الوظيفية.

-   مل يكن أحد منهم يضع بطاقة تعريف عى صدره.

-   كانت مهن كل من األشخاص الثاثة واضحة منذ البداية.

-   مل تكن هناك عاقة بن عمل القاتل والساح الذي استخدم.

-   مل يكن من الصعب أبدا معرفة القاتل.

اللغز الثاين: موت يف الحقل

وجد رجل ممدًدا عى األرض يف أحد الحقول وقد لفظ أنفاسه، ووجد بالقرب منه حقيبة مغلقة 

مل تفتح، ومل يكن يف الحقل أي مخلوق سواه.

ترى كيف مات الرجل؟

معلومات مساعدة:   

كان موت الرجل نتيجة حادث.	 

كان موته يف املكان الذي وجد فيه.	 

مل يكن أي مخلوق موجوًدا أثناء موته.	 

كان امليت يعرف أنه سيموت عند دخوله الحقل.	 

ــة التــي وجــدت بجــواره 	  كان ســبب نجاتــه يف الحقيب

لكنــه مل يفتحهــا.
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نشاط )5/3(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة الثالثة الهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثالثة.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

بشكل عمودي عى  ويكتب  نقطة  املدرب يف وضع  يبدأ  اليمن  الخط جهة  بداية  من    

الخط اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتبا، ولكن املهم أن يكون شاما جميع    

األنشطة التي مروا بها.
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متت 

بحمد الله


