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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب
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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 ــل أح ــدى الطف 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

الشــباب يف املرحلــة املتوســطة بشــكل عــام، والســعودية بشــكل خــاص، وروعــي 

يف تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كام صممت األنشــطة 

بشــكل تفاعــي لتكــون أبلــغ يف التدريــب عــى القيمــة أو املهــارة املســتهدفة.

تــدرب الحقيبــة التــي بــن أيديكــم مهــارة حــل املشــكالت، وتقــدم مــن خــال 

مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهــم الســتقبال املعرفــة والتفاعــل معهــا، يتــم 

بعدهــا تعريــف املشــارك باملهــارة بصــورة مبســطة، ثــم ميارس املشــاركون أنشــطة 

ــاه  ــز االتج ــاليب لتعزي ــدة أس ــتخدام ع ــع اس ــدرب، م ــت إرشاف امل ــة تح عملي

اإليجــايب نحــو املهــارة، كــام ميــارس املشــاركون ألعابـًـا حركيــة وفكريــة اختــرت 

ملزيــد مــن املامرســة العمليــة.
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دليل الربنامج

مهارات حل املشكاتاسم الربنامج

يتمكن املشارك من حل املشكات التي تواجهه بطريقة صحيحةالهدف العام

األهداف التفصيلية

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

قادرا عىل أن: 

   يوضح مفهوم املشكلة.

   يناقش أهمية حل املشكات.

   يحدد أصناف الناس يف مواجهة املشكات 

   يقدر أهمية حل املشكات باألسلوب العلمي

   يوضح خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكات 

   يطبق خطوات حل املشكات باألسلوب العلمي.

3 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية

6 أنشطة تدريبية متنوعةعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة
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محتويات الربنامج

سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:

   مفهوم املشكلة.

   أهمية  حل املشكات.

   أصناف الناس يف مواجهة املشكات 

   أهمية األسلوب العلمي يف حل املشكات 

   خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكات 

   تطبيق خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكات

اسرتاتيجيات 

التعلم يف  الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 

معينات التدريب
جهاز عرض - حاسب آيل - أوراق وسبورة للتعلم - أقام 

ملونة
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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 مهارات وطرق تساعد عى توليد 

األفكار اإلبداعية.

    خال التواصل مع املشاركن ركز عى األفكار التي سينتجونها والتطبيقات 

قوم  فقط  عليها؛  أحكام  إصدار  همك  يكن  وال  سيامرسونها،  التي 

مامرستهم العملية التي يقومون بها.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتامرين واألنشطة؛ فالهدف مامرسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

    شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك أيا منهم دون مشاركة 

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 

شخصا واحدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

    أوجد جوا من املرح والبهجة لدى الطاب.
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الخطة الزمنية للربنامج

املوضوعاتالزمنالوحدة 

60 دقيقة األوىل

 مفهوم املشكلة 

أهمية حل املشكالت 

أصناف الناس يف مواجهة املشكالت 

120 دقيقةالثانية

أهمية األسلوب العلمي يف حل املشكالت 

خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكالت 

تطبيق خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكالت

       180 دقيقةاملجموع
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الوحدة التدريبية األوىل

مدخل يف حل املشكالت  

60  دقيقة
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األهداف التفصيلية للوحدة:

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

   يوضح مفهوم املشكلة.

   يناقش أهمية حل املشكات.

   يحدد أصناف الناس يف مواجهة املشكات 
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نشاط )1/1(

نوع النشاطمفهوم املشكلة اسم النشاط
نشاط متهيدي / عرض محتوى ومناقشته  

/ جامعي

األدوات15 دقيقةالزمن
أدوات العرض املريئ "بروجكتور + الشاشة 

+ مقطع الفيديو + أوراق 4A + أقام" 

يوضح املشارك مفهوم املشكلة.الهدف

إجراءات التنفيذ

محمد طالب يف املرحلة املتوسطة يرغب أن يحقق االمتياز يف مادة الرياضيات، ولكنه يواجه عوائق 

عدة منها عدم فهم املادة، وضيق الوقت لاستعداد لاختبار النهايئ، سعى محمد للجد واالجتهاد وحقق 

درجة متوسطة مرة أخرى وأخفق يف تحقيق االمتياز الذي يطمح إليه ، راجع محمد جهوده التي بذلها 

لتحقيق االمتياز، واحتار يف فهم األسباب التي حالت دون تحقيق االمتياز، أدرك محمد أنه يواجه مشكلة.

مجموعتك  أفراد  مع  حدد   السابق  النشاط  خال  من 

هي  ما  برأيك  محمد  مكان  كنت  ولو  املشكلة؟  تعريف 

األسباب املحتملة لهذه النتيجة التي حققها ؟

صغرة  مجموعات  إىل  الطاب  املدرب  يقسم    
الوصول   املشاركة يف  ويطلب من كل مجموعة 

النشاط  معطيات  خال  من  املشكلة  لتعريف 

)هدف محمد، خربة محمد يف حل املشكلة(
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من خال طرح املشاركن لألسباب يوضح لهم عنارص املشكلة.   
من خالل النقاش يحاول املدرب أن يوصل ما ييل للمشاركني:   

نرشة معرفية ) 1/1(

  ورد يف تحديد مفهوم »املشكلة« عدة تعريفات، منها ما ييل: 
لعقبة التي تقف أمام تحقيق الهدف.	   

قضيــة غامضــة تتطلــب الحــل، وقــد تكــون صغــرة، وقــد تكــون كبــرة، وقــد ال تقابــل 	   

اإلنســان يف حياتــه ســوى مــرة واحــدة.

ــن 	    ــر، وم ــخص آلخ ــن ش ــف م ــه؛ يختل ــبي يف صعوبت ــان، نس ــه اإلنس ــا يواجه يشء م

مــكان وزمــان إىل آخــر، بــل قــد يختلــف عــى مســتوى نفــس الشــخص ونفــس املــكان 

ونفــس الزمــان.

صعوبة تظهر حينام ال تكفي الخربات املوجودة لدى الفرد لتجاوز املوقف الراهن.	   

  ليك تكون لدينا مشكلة البد من توافر عنارص ثالثة: 

عنارص 
املشكلة

هدف

رغبة

صعوبة
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ــا 	    ــان مب ــعر اإلنس ــن يش ــه ل ــعى لتحقيق ــدف نس ــدون ه ــه؛ فب ــعى لتحقيق ــدف نس  ه

ينغــص عليــه حياتــه، ولــن تكــون هنــاك مشــكلة؛ مثــا: إذا كان لــدى اإلنســان هــدف 

أن يحصــل عــى  تقديــر ممتــاز يف الصــف الــدرايس الــذي هــو فيــه، تجــده متوتــرا 

ويســعى لحــل هــذا األمــر وتذليــل العقبــات »املشــكالت« التــي ســتعرتض هــذا الهــدف، 

أمــا إن كان طالبــا مهمــا وال يعنيــه النجــاح مــن عدمــه فضــا عــن أن يحقــق معــدال 

ممتــازا فهــذا لــن تجــد لديــه مــا يعكــر عليــه صفــو مزاجــه ولــن يشــعر بــأي قلــق أو 

تحــٍد؛ فليــس هنــاك مــا يســعى إليــه. 

ــورا 	    ــدف ميس ــول لله ــإذا كان الوص ــراد؛ ف ــدف امل ــول لله ــول دون الوص ــة تح  صعوب

ــه مناســبة  ــات اإلنســان وخربات ــت إمكان ــن تكــون مثــة مشــكلة، وإذا كان ومقــدورا فل

ــر املشــكلة. ــن تظه ــذي يعرتضــه فل للموقــف ال

 رغبــة يف التغلــب عــى الصعوبــة؛ وإال فمــن ال يرغــب يف تجــاوز املوقــف الــذي هــو 	   

فيــه فليــس مثــة مــا يؤرقــه ويزعجــه.

التفكري بأسلوب حل املشكالت ليس شيئا صعبا، فالجميع يستطيع أن يفكر بالطريقة الصحيحة   

عند مواجهة املشكات، ولكن البد من تعلم بعض املهارات األساسية الازمة لذلك.

لنواجه  املشكالت؛  للتعامل مع  الالزمة  املهارات  الدورة سنحاول معا أن نتعلم أهم  يف هذه    

املشكات بطريقة مختلفة فيها الكثر من الرتوي، بغية الوصول إىل الحل الصحيح  للمشكات 

التي نتعرض لها يف حياتنا الشخصية.
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نشاط )2/1(

نشاط تعليمي / فيديو تعليمي / ثنايئنوع النشاطحدد دورك اسم النشاط

األدوات25دقيقةالزمن
أدوات العرض املريئ "بروجكتور + الشاشة 

+ مقطع الفيديو + أوراق 4A + أقام"

يناقش أهمية حل املشكات.الهدف

إجراءات التنفيذ

يقدم املدرب للفيديو بشكل مناسب ومشوق.    
يستطيع املدرب تحصيل الفيديو من خال الـ QR املصاحب للنشاط.   

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات ثنائية.   
بعد مشاهدة الفيلم يفتح املدرب عصفا ذهنيا مع املجموعات الثنائية حول محتوى الفيلم،    

يرتكز عىل األسئلة التالية :

ما تقييمك لكل فرد من األفراد الثاثة؟	   

ما الفائدة التي ميكن أن نستفيدها من الفيديو؟	   

حدد دورك تجاه هذه املشكلة لو واجهتك؟	   

من خال النشاط ناقش مع زمائك أهمية حل املشكات؟	   
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نرشة معرفية )2/1(

أهمية حل املشكالت :

تعميق اإلميان بقضاء الله وقدره يف مواجهة مصاعب الحياة ومسؤولياتها لدى األفراد واملجتمع   .1

للمساهمة يف تحقيق األهداف والرؤى الشخصية واالجتامعية.

تشكيل الشخصية الفاعلة يف املجتمع.  .2

القيام بالدور املنوط بكل شخص تجاه العوائق التي تواجهه يف حياته.  .3

تحقيق املواطنة الصالحة من خال تحمل الشخص ملسؤولياته الفردية واملجتمعية.  .4

أو  الشخيص  الصعيد  املشكات سواء عى  املرتتبة عى عدم مواجهة حل  اآلثار  التخفيف من   .5

املجتمعي.

تنمية مهارات ومستويات التفكر لدى األفراد واملجتمع.  .6

تحقيق املرونة لدى الفرد يف مواجهة مصاعب الحياة.  .7

تنمية مستوى الخربات الشخصية والحياتية لدى الفرد.  .8

لدى  الفردية  املسؤولية  قيمة  تعميق   .9

من  يواجههم  ما  تجاه  األشخاص 

املشكات.
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نشاط )3/1(

اسم النشاط
أي األصناف هو 

األفضل ؟  
نشاط تعليمي / فيديو تعليمي / ثنايئنوع النشاط

األدوات20 دقيقةالزمن
أدوات العرض املريئ "بروجكتور + الشاشة 

+ مقطع الفيديو + أوراق 4A + أقام"

يحدد أصناف الناس يف مواجهة املشكات الهدف

من خالل الفيديو السابق ناقش مع أفراد مجموعتك أصناف الناس يف حل املشكالت ؟

إجراءات اإلعداد

يناقش املدرب املشاركن يف  أصناف الناس يف حل املشكات ويحثهم عى إبداء رأيهم حول ترصف 

النرشة  يستعرض  ثم  املشكات،  مع  التعامل  الناس يف  بأصناف  ذلك  ويربط  الفيديو،  فرد يف  كل 

التعريفية
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نرشة معرفية )3/1( 

أصناف الناس يف حل املشكالت : 

أصناف 
الناس يف حل 

املشكالت 

اليدرك املشكلة 

يدرك 
املشكلة ويضخمها 

يدرك املشكلة 
ويهرب منها 

يدرك املشكلة 
ويحاول حلها

ينقسم الناس يف مواجهة املشكالت إىل أربعة أصناف :

ال يدرك املشكلة، وال يشعر بوجودها، وهذا نتيجته الحتمية تراكم املشكات عليه مبا قد يؤدي  	

إىل انهياره يف النهاية وعدم تحقيق أهدافه.

واملشكات،  املصاعب  ملواجهة  بنفسه  ثقته  لديه ضعف يف  وهذا  منها،  ويهرب  املشكلة  يدرك  	

تحقيق  يتأخر عن  وبالتايل  لكرثة هروبه،  والتجربة  واملحاولة  التعلم  نفسه فرص  ويؤخر عى 

أهدافه ودوره تجاه نفسه وتجاه املجتمع.

يدرك املشكلة ويضخمها، ويسعى إىل تكبريها والتهويل منها، وهذا سيؤدي إىل إقناع النفس أنه  	

ليس مثة حل لها، وبالتايل اليأس من الحل، وترك املشكلة، وستكون عاقبته كسابقه يف الغالب.

يدرك املشكلة ويحاول حلها، وهذا يرجى له التوصل إىل حل مناسب ملشكلته، ومن ثم يكون أكرث  	

إقباال عى الحياة، كام مينح نفسه فرصة التعلم واملحاولة والتجربة، وتجربة مواقف وخربات يف 

الحياة تفيده يف مستقبل حياته، وتكون عاقبته تحقيق أهدافه ودوره يف املجتمع بتوفيق الله. 
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الوحدة التدريبية الثانية

األسلوب العلمي يف حل 

املشكالت   

60  دقيقة
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األهداف التفصيلية للوحدة:

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

   يقدر أهمية حل املشكالت باألسلوب العلمي

   يوضح خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكالت.

   يطبق خطوات حل املشكالت باألسلوب العلمي.
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نشاط )1/2(

قصة تعبرية نوع النشاطاملصعد والسطحاسم النشاط

صورة معربة + )سبورة( + أقام األدوات20 دقيقةالزمن

أن يقدر املشارك أهمية حل املشكات باألسلوب العلمي الهدف

إجراءات التنفيذ

حل  خطوات  ترتيب  أهمية  إىل  املشاركن  انتباه  للفت  مدخل  تقديم  القصة  من  الهدف    
املشكات، حتى ال تتعقد املشكلة، ويسهل الوصول للحل املنشود.

يحيك املدرب القصة للمشاركن بأسلوب تشويقي وممتع.   

القصة

 يحىك أنه كان هناك عامان يف إحدى رشكات البناء، أرسلتهام الرشكة التي يعمان لحسابها من أجل 

إصاح سطح إحدى البنايات، وعندما وصل العامان إىل املصعد إذا بافتة تصدمهام مكتوب عليها 

)املصعد معطل( ؛ فتوقفا للحظة يفكران ماذا سيفعان؟ ويف األخر حسام أمرهام رسيعا بالصعود 

االرتفاع  لهذا  املعدات  يحمان  وهام  سيصعدان  دورا،   40 بها  العامرة  أن  من  بالرغم  الدرج  عى 

الشاهق، لكنها الحامسة.  فليكن !!!

وبعد جهد مضن، وعرق غزير، وجلسات اسرتاحة كبرة، وصا أخرا إىل غايتهام.

هنا التفت أحدهام إىل اآلخر وقال: لدي خربان أود أن أفصح لك عنهام: أحدهام سار، واآلخر غر 

سار!!!
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فقال صديقه: إذن فلنبدأ بالسار.

فقال له صاحبه: أبرش، لقد وصلنا إىل سطح البناية أخرا.

فقال له صاحبه بعد أن تنهد بارتياح: رائع لقد نجحنا إذا، وما الخرب السيئ؟

فقال له صاحبه يف غيظ: هذه ليست البناية املقصودة!!!

غلق النشاط:

   يغلق املدرب النشاط من خالل عصف ذهني حول القصة، ويرتكز عىل عدة أسئلة: 

ما األسباب التي أدت إىل تفاقم مشكلة العاملن يف القصة؟	   

ــة مــاذا 	    ــق الهــدف بإصــاح ســطح البناي ــو كنــت مــكان العاملــن وترغــب بتحقي ل

كنــت ســتعمل ؟
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نشرة معرفية )1/2(

أهمية األسلوب العلمي يف حل املشكالت 

تجزئة املشكلة وتفكيكها إىل أجزاء ميكن التعامل معها   .1

تحديد مسببات املشكلة والرتكيز عليها يف املعالجة   .2

سرب أغوار املشكلة وجمع املعلومات بدقة   .3

التمييز بن أسباب املشكلة الحقيقية واألعراض   .4

تنمية مهارات ومستويات التفكر العليا لدى األفراد   .5

تعويد األفراد عى مهارات التصنيف والتحليل   .6

بناء مهارات التفكر الناقد والتحليي يف حل املشكات   .7

التمكن من مهارات جمع املعلومات وتقصيها   .8

التعرف عى مهارة التقييم للبدائل والحلول   .9
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نشاط )2/2(

متثيل أدوار  نوع النشاطاألسلوب العلمي  اسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات40 دقيقةالزمن

أن يوضح املشارك خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكات الهدف

إجراءات التنفيذ

يتفق املدرب مع 3 طالب من املشاركني لتمثيل القصة كدور متثييل وإتقان تفاصيل الدور : 

جلس محمد مع أصدقائه يف الحديقة لتناول الشاي وتجاذب أطراف الحديث، وكان محمد يفكر كثرا، 

فسأله عبد الله: ما بك يا محمد؟ ما الذي يشغل بالك؟ أجاب محمد: ال أعلم يا عبد الله أواجه جفاء من 

صديقي عبد الرحمن هذه األيام، فهو ال يجلس معي وال يرد عى اتصااليت وغالبا ما يتهرب مني، مع أن 

عاقتنا متينة، وهذا األمر عكر صفو مزاجي، وأتعبني ملاذا أصبح عبد الرحمن هكذا فجأة ؟ 

املوضوع أصدقاء محمد وتفاعلوا معه فأجابه  استثار 

كل واحد بحل ملشكلته حيث بادر سعد وقال: نصيحة يا 

محمد من تركك اتركه وهذا األمر ال يليق بعبد الرحمن 

أن ينكر العرشة.

تورد  هكذا  ما  سعد  يا  ال  وقال:  الله  عبد  تدخل  هنا 

يا  متى الحظت  محمد؟  مع  األمر  نناقش  دعنا  اإلبل، 

محمد تغر عبد الرحمن؟ ما هي املشكلة بالضبط هل 
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هي عدم الرد عى االتصال؟ قد يكون مشغوال، أو عدم الجلوس معك قد يكون مرتبطا بالتزامات 

أسباب تخص عبد  يكون هناك  قد  األسباب؟  يا محمد عن بعض  نفسك  تسأل  لعلك  أيضا  عائلية؟ 

الرحمن أو تخصك أو خارجة عنكام ومحتملة أدت إىل هذا األمر.

هنا استدرك سعد وقال: صحيح يا محمد األفضل أن نبحث األسباب، مثا متى حدث ذلك؟ ويف أي 

مكان؟ وماذا فعلت أنت تجاه هذه املشكلة؟

هنا أبحر محمد بخياله وقال: شكرا لكم لقد انتبهت ألمر ما قد غفلت عنه، فعبد الرحمن مشغول 

ُبعد عبد  هذه الفرتة بوالده املريض وقد نسيت ذلك ومل أسأل عن والده ومل أبادر مبعرفة سبب 

الرحمن، هنا ابتسم عبد الله وقال: الحمد لله يا محمد، إًذا عليك أن تبادر وتذهب لصديقك وتطمنئ 

عى والده، أو تتصل عليه، وتشعره بأنك فقدته وتلتمس العذر منه. وبعدها أكمل األصدقاء الثاثة 

الشاي وتجاذبوا أطراف الحديث إىل غروب الشمس.

ثم يناقش املدرب مع املشاركني املشهد التمثييل باألسئلة التالية :

أي املوقفن أفضل يف التعامل مع مشكلة محمد؟ 	 	
ما هو التعامل الذي نبه محمًدا إىل حل املشكلة؟ 	 	

أي املوقفن ساهم يف حل املشكلة؟ 	 	
ماذا نسمي هذا األسلوب يف حل املشكات؟ 	 	
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نشرة معرفية )2/2(

خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكالت: 

العلمي لحل املشكات  النشاط السابق أهمية تحديد خطوات لحل املشكلة وأن األسلوب  تعلمنا من 

يساهم يف ترتيب املشكلة وتحليلها وتفكيكها وتجزئتها لتصبح أسهل لنا يف التعامل معها وفهمها وحلها.

خطوات األسلوب العلمي يف حل املشكالت : 	 	

توضيح الخطوةالخطوات

الشعور باملشكلة )إدراك 

املشكلة(

أوىل خطوات حل املشكات تبدأ عند ظهور أعراض ومظاهر تدل عى وجود املشكلة 

وشعور الطالب بوجودها 

تحديد املشكلة

 تحديد نوع املشكلة بشكل دقيق. 

ومن فوائد تحديد املشكلة:

 -  عاج املشكلة مبارشة دون االنشغال باألعراض
 -  وضوح الرؤية يف السر نحو الطريق الصحيح لحل املشكلة

جمع املعلومات عن 

املشكلة

تفهم  يف  تساهم  قد  التي  واملعلومات  البيانات  جميع  جمع  يتم  املرحلة  هذه  يف 

جوانب املشكلة و أبعادها: ما هي العنارص التي تتكون منها املشكلة؟ أين تحدث ؟ 

متى تحدث؟ كيف تحدث؟ ملاذا حدثت؟ ملن حدثت ؟ أسباب حدوثها؟

فرض الفروض )وضع 

الحلول)

تعرف هذه املرحلة بأنها املخزون االبتكاري لعملية حل املشكات؛ حيث إنها تختص 

بإخراج أكرب عدد من األفكار والحلول )العصف الذهني (، وهنا ال تقيم الحلول.

تجريب الفروض 

)تقييم الحلول ومدى 

مناسبتها للتطبيق (

ويتم فيها تشخيص كل حل وتقييمه من حيث مناسبته لحل املشكلة وإمكانية تطبيقه، 

حيث يحدد فيها الطالب أفضل الحلول وأنسبها، وقد تكون أكرث من حل.

ويتم فيها تحديد الحلول املناسبة  وتنفيذها االستنتاج  والتنفيذ
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مثال تطبيقي عىل خطوات األسلوب العلمي لحل املشكالت من واقع الطالب :

مرصويف ال يكفيني، وأرغب يف زيادة املرصوف املشكلة

توضيح الخطوة الخطوات

املرصوف الشهري ال يكفي  الشعور )إدراك املشكلة(

 املرصوف الشهري ال يكفي للمصاريف األساسية والكامليات تحديد املشكلة

جمع املعلومات عن 

املشكلة

عنارص املشكلة )مرصوف شهري + مصاريف أساسية + كامليات + ترفيه(

كم املرصوف الشهري ؟

 - املدرسة  متطلبات  أساسيات  املرصوف:  )بنود  الشهري  املرصوف  أرصف  كيف 

فطور املدرسة - مرصوف املغسلة للمابس.............

كامليات: نزهة مع الزماء - أقراص السوين - اشرتاك يف ألعاب السوين - مرصوف 

البقالة - الوجبات الرسيعة.......

ما هي املصاريف التي تستهلك املرصوف أكرث: هل هي األساسيات أم الكامليات؟

متى يكرث الرصف لدي: آخر األسبوع أم يف أوله؟

أين يكرث الرصف: مع الزماء أم وحدي، يف املدرسة أم خارجها؟

أسباب كرثة الرصف؟

1- الحرج من الزماء والرصف عليهم يف املطعم 

2- رشاء الفطور اليومي من الخارج 

3- رشاء القهوة باستمرار من املقهى القريب من املدرسة 

4- غسيل املابس واليك يف املغسلة 

5- االشرتاك املستمر يف ألعاب السوين 

6- التكلف يف مستلزمات النزهات الربية والبحرية مع الزماء 

إًذا املشكلة محددة يف )الرصف عىل الكامليات والرتفيه يستهلك من املرصوفات 

األساسية(
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فرض الفروض )وضع 

الحلول(

الحلول املقرتحة: 

االستعانة بالله والدعاء بتيسر الله للمشكلة   .1  

الرتفيه  عى  الرصف  من  والتقليل  األساسية  املرصوفات  عى  الرتكيز   .2  

والكامليات  

طلب زيادة املرصوف من الوالد   .3  

صنع الفطور اليومي يف املنزل   .4  

جمع مبلغ لرشاء آلة للقهوة   .5  

أن يكون رشاء القهوة من املقهى 3 أيام يف األسبوع فقط   .6  

أن يكون الغسيل للمابس يف املنزل واليك يف املغسلة   .7  

تحديد مبلغ النزهة مع الزماء قبل الخروج، وتكون مشاركة من الجميع   .8  

التقليل من االشرتاك الشهري يف ألعاب السوين من 3 ألعاب يف الشهر إىل   .9  

لعبة واحدة

تكون هناك  التوفر  إنجاز  املصاريف ملدة شهر، وعند  وضع جدول ملراقبة   .10 

مكافأة بيشء من الرتفيه 

أن يكون الرتفيه بعد إنجاز توفر مبلغ معن   .11 

تحديد مبلغ لادخار من املرصوف ويكون من الكامليات   .12 
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تجريب الفروض )تقييم 

الحلول ومدى مناسبتها 

للتطبيق (

تقييم الحلول ومدى مناسبتها :

االستعانة بالله والدعاء بتيسر الله للمشكلة )مناسب وقاعدة أساسية يف حل   .1  

املشكات(

الرتفيه  عى  الرصف  من  والتقليل  األساسية  املرصوفات  عى  الرتكيز   .2  

والكامليات )مناسب وسيتم تجربته شهًرا (

طلب زيادة املرصوف من الوالد )غر مناسب ألن الوالد ذكر يل عدم إمكانية   .3  

ذلك (

صنع الفطور اليومي يف املنزل )مناسب(  .4  

جمع مبلغ لرشاء آلة للقهوة )مكلف وقد ال أمتكن منه خال هذه السنة (  .5  

أن يكون رشاء القهوة من املقهى 3 أيام يف األسبوع فقط  )مناسب(   .6  

أن يكون الغسيل للمابس يف املنزل واليك يف املغسلة )مناسب(  .7  

الجميع  من  مشاركة  وتكون  الخروج،  قبل  الزماء  مع  النزهة  مبلغ  تحديد   .8  

)مناسب ويتم إباغ الزماء(

التقليل من االشرتاك الشهري يف ألعاب السوين من 3 ألعاب يف الشهر إىل   .9  

لعبة واحدة )مناسب(

تكون هناك  التوفر  إنجاز  املصاريف ملدة شهر، وعند  وضع جدول ملراقبة   .10 

مكافأة بيشء من الرتفيه )مناسب(

أن يكون الرتفيه بعد إنجاز توفر مبلغ معن )مناسب(  .11 

تحديد مبلغ لادخار من املرصوف ويكون من الكامليات )غر مناسب حاليا   .12 

لحن تجربة بقية الحلول، ويكون االدخار يف الشهر الثاين بعد التجربة(

الحلول املناسبة واملمكن تطبيقها 1-2-4-6-7-8-9-10 -11االستنتاج  والتنفيذ 
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نشاط )3/2(

اسم النشاط
تطبيق األسلوب العلمي 

يف حل املشكات 
نشاط تعليمي / ورشة عمل نوع النشاط

األدوات60 دقيقةالزمن
)سبورة( + أقام + أوراق 4A فارغة توزع 

عى املشاركن

أن يطبق املشارك خطوات األسلوب العلمي لحل املشكاتالهدف

إجراءات التنفيذ

الهدف من النشاط مامرسة املتدربن ملهارة األسلوب العلمي لحل املشكات من خال مامرسة    
عدة مترينات متعلقة بواقع الطالب. 

يوزع املشاركون إىل مجموعات بعدد املشكات، وكل مجموعة تتناول مشكلة وتطبق خطوات    
حل املشكلة باألسلوب العلمي 

يختار املشاركون من املشكات املعروضة حسب ما يرونه مناسبا لواقعهم، وميكن للمدرب أن    
مينح املشاركني فرصة اقرتاح مشكالت أخرى غري املطروحة هنا.

املشاركن  فهم  يضمن  مبا  وفعالية  بدقة  الخطوات  تطبيق  يف  املجموعات  املدرب  يساند    
لألسلوب. 

مينح املدرب املشاركن من 15-20 دقيقة إلنجاز حل املشكلة وتحليلها حسب عدد املشكات    
املطروحة.

التحليل  تنوع  من  املشاركون  يستفيد  بحيث  ملجموعتن  واحدة  مشكلة  للمدرب طرح  ميكن    
للمشكلة وجمع املعلومات حولها 
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.A4 يدون املشاركون خطوات حل املشكلة باألسلوب العلمي يف أوراق   
تعرض كل مجموعة طريقة تحليلها للمشكلة والحلول التي توصلت لها  .   

يوجه املدرب العرض بالتعليق املناسب واملرثي للخطوات.   

حلها،  العلمي يف  األسلوب  أفراد مجموعتك  مع  املشكالت، طبق  من  أمامك مجموعة  النشاط: 

ودون ذلك يف السبورة الورقية.

نادر يسهر كثرا أيام الدراسة وهذا يؤثر عى تحصيله الدرايس   .1  

صالح ضعيف يف دروس اللغة العربية   .2  

قاسم يشتيك من عدم احرتام إخوته الصغار له   .3  

سامل يشتيك من ضيق الوقت للمذاكرة   .4  

عمر يعاين من قلة جلوس والديه معه   .5  

سعيد يتحمل مسؤولية املنزل يف رشاء األغراض ومل يستطع التوفيق بينها وبن واجباته   .6  

املدرسية .

محمد ضعيف يف ماد اللغة اإلنجليزية وال يحرز فيها   .7  

تقدما.

والد عبد الله أغلق اإلنرتنت بسبب كرثة جلوسه عى   .8  

الجوال وإهامل صاته ودراسته.

صاح ينام عن صاة الفجر يف إجازة آخر األسبوع.  .9  
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الحل :

املشكلة

الشعور )إدراك املشكلة(

تحديد املشكلة

جمع املعلومات عن املشكلة

فرض الفروض )وضع الحلول(

تجريب الفروض )تقييم الحلول 

ومدى مناسبتها للتطبيق (

االستنتاج  والتنفيذ 
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متت 

بحمد الله


