
 مرحلة التثبيت
  

 : الوظائف التدريسية للتثبيت
يتطلب نقل واكتساب املعارف اجلديدة كما يوضح العامل التشيكي املعروف كومينسكي كما أوضحنا 

  : ذلك مسبقاً ضرورة توفر شرطني أساسيني
 . ربط املعارف اجلديدة باملعارف السابقة: أوهلمـا      
   . نشاطات وأفعال التعليم والتعلم: وثانيهما      

 نشاطات تعليم وتعلم                                

 غري معروف                    معارف سابقة           

بأنه ليس أمام املعلمني اجليدين  ) 26ص  1963( ويف نفس االجتاه يؤكد العامل الروسي أوشينسكي 
  . شيئاً يفعلوه سوى التكرار وعلى أساسه يسريون خبطى واثقة إىل األمام

أن يبدأ املعلم من حيث يوجد التلميذ وان ( وبنفس املعىن أوضح العامل األملاين ديسترفيق إىل ضرورة 
أما رولف ) . يقوده إىل األمام بدون انقطاع وثغرات وان حيرص على أن حيتفظ التلميذ مبا تعلمه 

تكون هذه اخلربات ( تايلور فقد أوضح من خالل استعراضه ألسس اختيار خربات التعلم ، بأن 
وهذه طريقة أخرى لصياغة املثل .مناسبة ملستويات التالميذ احلاضرة واستعداداته وما شابه ذلك 

فإذا كانت خربة التعلم تتضمن نوعاً من   "ينبغي أن يبدأ املعلم من حيث يوجد التلميذ " القدمي 
ويتطلب هذا من املعلم . السلوك ال يستطيع التلميذ بعد القيام به فإا يف هذه احلال لن حتقق هدفها 

أن يكون لديه قدر كاف من املعلومات عن تالميذه ليعرف ما إذا كانت مستويات حتصيلهم احلاضر 
  . ) ومعلومام السابقة واستعدادام العقلية احلالية متكنهم من القيام بالسلوك املرغوب فيه
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  فما الذي ميكن استخالصه من هذه األفكار بالنسبة لعملية التعلم ؟     

الترابط املوضوعي بني   تتطلب تنظيم املعارف وأن يعي التالميذ  يتضح مما سبق إن كل عملية للتعلم
على أساس معارف مكتسبة سلفاً ، وان املعارف اجلديدة   فالتلميذ ميكن أن يتعلم. عناصرها املختلفة 

فإنه ال   وإذا رغب املعلم يف معاجلة موضوع جديد. املطلقة ال تصلح الن تكون موضوعاً للتعلم
وتثبيتها ، وجعلها أساساً ومدخالً   ما مل يقم أوالً باسترجاع املعارف السابقة للتالميذ  يستطيع ذلك

كما انه وكلما انتهى املعلم من شرح معارف خطوة جديدة يف درسه فإنه ال . ملعاجلة املعارف اجلديدة 
ميكنه االنتقال إىل معاجلة معارف اخلطوة الالحقة قبل أن يثبت املعارف السابقة وجيعل منها أساساً 

مث يقوم املعلم يف ختام درسه بإعادة وتكرار أهم معارف . ملعاجلة معارف اخلطوة الالحقة وهكذا 
الدرس كاملة دف تنظيمها وإبراز عالقاا ببعضها باستخدام اإلجراءات املختلفة للتثبيت كاملراجعة 

  . والتمارين والتنظيم والتطبيق

وتطوير قدرات التالميذ على   يف تثبيت املعارف وتطويرها وإعادة ترتيبها  ويسهم التطبيق
 وتطبيقها يف ظروف متغرية   استخدامها

استخدامه بصورة مبدعة حبيث ال يكون جمرد اسـتعادة واسـترجاع                 وهو ما يتطلب من املعلم       ♣
سطحي ملا تعلمه التالميذ وإمنا مبا يكفل حث التالميذ على النشاط الذهين وحتفيزهم ودفعهم للتفكري                    

يف العملية      فيما بينها     والتثبيت  للنقل  تتداخل الوظائف التدريسية      من هذا املنطلق   . العلمي املبدع    
و إمنا يشتمل أيضاً       التدريسية ، فالعمل مع املوضوع اجلديد ال يقتصر على إجراءات النقل فحسب                 

على اإلجراءات املختلفة لتثبيت املعارف وتطوير القدرات ، فتثبيت املعارف وتطوير القدرات يعتـرب                   
جزًء ال يتجزأ من الوظيفة التدريسية ملعاجلة املوضوع اجلديد ، إذ خيدم تعزيـز املعــارف اجلديـدة                           
املكتسبة من ناحية واليت تصبح فيما بعد جزًء من املعارف السابقة وأساساً الحقاً للمعارف اجلديــدة                        

على هذا النحو ينبغي النظر إىل إجراءات التثبيت والتطبيق باعتبارها جزًء ال يتجزأ                      . من ناحية أخرى     
  . من الوظيفة التدريسية ملعاجلة املوضوع اجلديد

إن التثبيت إجراء تدريسي هام من إجراءات نقل واكتساب املعارف وتطوير القـدرات واملهـارات                        
فبالتثبيت يتمكن املعلم من التنظيم املتناغـم           . والقناعات والسلوك يف مرحلة معاجلة املوضوع اجلديد           

للمعارف واألفكار الرئيسة للدرس لتسهيل عملية استيعاا واالحتفاظ ا يف ذاكرة التلميذ ولتطوير                         
 .قدرته على استرجاعها وتطبيقها 
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 :إجراءات التثبيت 
 :من إجراءات التثبيت اليت ميكن للمعلم استخدامها يف العملية التدريسية ميكن أن نذكر ما يلي

اإلعادة والتكرار( املراجعة .1  ( 
  . التمرين.2

  . التنظيم.3

  . التطبيق.4

 : المراجعة  :أوالً 
  املراجعة من أفضل األساليب لتثبيت املعارف والقدرات واملهارات إذا متت ممارستها بطريقةتعترب 

خمططة ومنظمة ومستمرة ، و ال يقتصر استخدامها يف خطوة أو مرحلة حمددة من مراحل العملية 
فيمكن للمعلم استخدام املراجعة يف مقدمة الدرس . التدريسية بل تظهر يف مجيع مراحلها تقريباً 

باعتبارها إحدى إجراءات مرحلة النقل األوىل للمعارف يضع املعلم من خالهلا أساس معاجلته 
كما ميكن استخدام املراجعة أثناء معاجلته للدرس أو يف . للموضوع اجلديد ويهيئ التالميذ الكتسابه 

  .ايته بغرض تعزيز املعارف املكتسبة
 : وباختصار فإن املراجعة تساعد يف حتقيق املهام التدريسية التالية

أو ضمان املنطلق( تساعد املعلم يف تشكيل طريقة الدخول ملعاجلة املوضوع اجلديد .1  .( 

  . تساعد يف تعزيز وترسيخ املعارف والقدرات واملهارات.2

  . يئ التلميذ الكتساب املعارف اجلديدة.3

  . يتعرف املعلم من خالهلا على مستوى حتصيل التالميذ وتقييمه.4

 : أنواع املراجعة
   :يتم التمييز بني نوعني من املراجعة

 املراجعة املباشرة ،»

  . املراجعة غري املباشرة»
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 : املراجعة املباشرة
دف املراجعة املباشرة واليت تتم عادة بعد شرح خطوة معينة يف الدرس أو يف ايته إىل تثبيت 

وترسيخ العناصر األساسية أو اجلوهرية حملتوى الدرس ، وبعبارة أخرى تستخدم املراجعة املباشرة 
لتعريف التالميذ باجلوانب األساسية للدرس واليت ينبغي عليهم االهتمام ا حلاجتهم املستمرة هلا ، 

كالكلمات يف اللغات األجنبية ، قواعد اللغة ، قوانني الرياضيات والفيزياء ، النظريات ، التعريفات ، 
 .املفاهيم األساسية ، احلقائق التارخيية واجلغرافية وغريها

 :أساليب املراجعة املباشرة  
 : للمراجعة املباشرة عدد من األساليب خنتار منها ما يلي

 : امللخص الشفوي 
يستخدم امللخص الشفوي يف اية شرح املعلم خلطوة ما يف الدرس ، أو بعد استكماله لشرح 

خطوات الدرس املختلفة بقصد إظهار وترسيخ اجلوانب األساسية حملتوي الدرس وللتأكد من مدى 
وهو ما يعين بأن إعطاء امللخصات   فهم واستيعاب التالميذ هلا ومعرفة مدى قدرم على تطبيقها

الشفوية ال يقتصر على املعلمني فحسب و إمنا ينبغي أن يساهم التالميذ بصورة مباشرة يف إعدادها يف 
صورة إستخالصات ، ويف حالة عدم مقدرم على ذلك فإنه ينبغي على املعلم تنفيذ هذه املهمة بنفسه 

  . فيما بعد لتطوير ملخص للدرس بأنفسهم ويعطي للتالميذ الفرصة

 : امللخص السبوري
 : تتوفر إمكانيات عديدة لكتابة امللخص السبوري من أمهها

 قيام املعلم بكتابة أهم نقاط الدرس على السبورة أثناء الشرح ، ويطلب من التالميذ كتابتها يف                        • 
  . دفاترهم يف اية احلصة الدرسية

 كما ميكن للمعلم كتابة أهم نقاط الدرس على السبورة بعد االنتهاء من شرح الدرس وذلـك                           • 
 قيامه هو أو التالميذ بإعطاء ملخص أو استخالص شفوي عن أهم ما عاجلـه موضـوع                       أثناء

  . الدرس

ضح                             •    كما ميكن كتابة امللخص السبوري يف ارتباط وثيق بالوظيفة التدريسية للتنظيم كما سنو
  . ذلك الحقاً
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 :احملادثة احلوارية 
تعترب احملادثة احلوارية أسلوباً تدريسياً للمراجعة والتقييم ، إذ ميكن للمعلم توجيه أسئلة منظمة ومرتبة 

من ناحية وللتعرف على أي ثغرات أو   يف اية شرحه للدرس لتثبيت جوانبه األساسية واجلوهرية
  . نواقص يف معارف التالميذ حىت يتمكن من معاجلتها يف حينه من ناحية أخرى

  : بعض احملاذير منها" احملادثة احلوارية " وهلذا األسلوب 
 إن قيام بعض املعلمني بتوجيه أسئلة غري منظمة وغري متوافقة مع خطة سري الدرس قد يضعف من          • 

 قدرة التالميذ على إدراك العالقة فيما بني عناصر املوضوع وبالتايل يضعف قدرم على فهمـه                     
 . واستيعابه

 قد تؤثر اإلجابات غري الصحيحة لبعض التالميذ يف إضعاف قدرات زمالئهم اآلخـرين علـى                       • 
وتشككهم يف صحة معارفهم ،  املتابعة واإلنصات وتساعد يف إثارة اضطرام الذهين   

 إن اشتراك عدد حمدود من التالميذ يف احملادثة قد ال يساعد يف إعطاء تقييم واضـح وشـامل                                • 
  . ملستوى حتصيل مجيع التالميذ

 : التقييم يف بداية احلصة الدرسية
تعترب االختبارات القصرية أو حل الواجبات واملهام ، يف مقدمة معاجلة درس جديد دف استرجاع 

التالميذ ملعارفهم السابقة وتثبيتها حلاجتهم هلا الكتساب معارف الدرس اجلديد كما تعد أسلوباً آخر 
  . من أساليب املراجعة

لذلك ميكن أن تكون املراجعة وظيفة تدريسية سائدة يف خطوة أو مرحلة معينة من مراحل العمليــة                       
يم                          التدريسية كما ميكن أن تكون مبثابة وظيفة تدريسية مساندة لوظائف تدريسيــة أخـرى كالتنظ

  . والتطبيق والتقييم

 : املراجعة يف حصة درسية كاملة
إضافة إىل سيادة الوظيفة التدريسية للمراجعة يف خطوة أو مرحلة حمددة من مراحل احلصة الدرسية 

كما أوضحنا ذلك سلفاً فإا ميكن أن تكون مبثابة وظيفة تدريسية سائدة حلصة درسية كاملة ، ويتم 
ذلك يف الغالب بعد إمتام املعلم لتدريس وحدة درسية كاملة أو عدد من الوحدات الدرسية ، أو يف 

  . تثبيت املعارف ويئة التالميذ لالمتحانات الفصلية وغريها  اية الفصل التعليمي دف
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فذ                               وما ميكن لفت االنتباه إليه بصدد املراجعة يف حصة درسية كاملة أو يف مرحلة هو ضرورة أن ين
التالميذ مهام املراجعة بأنفسهم وان يكون دور املعلم فيها إشـرافياً وتوجيهيـاً وال يتــدخل إال إذا                       
يذ أو إذا                        اقتضت الضرورة ذلك وخاصة إذا ما عرف بوجود نواقص وثغـرات يف معـارف التالم

  . ظهرت لديهم صعوبات حقيقية تتطلب تدخله املباشر

  :املراجعة غري املباشرة
يقصد باملراجعة غري املباشرة ، مراجعة املعلم الضمنية ملعارف التالميذ السابقة وربطها باملعارف 

اجلديدة ، وربط املعارف اجلديدة باملعارف السابقة دف حتفيز وتشجيع نشاط التالميذ والذي يتم 
بصورة خاصة أثناء احملادثة والنقاش أو أثناء قيام التالميذ حبل الواجبات واملهام لتطبيق معارفهم 

املكتسبة ، وأن قيام املعلم مبراجعة املعارف السابقة للتالميذ مل يكن خمطط له مسبقاً بل ظهر كضرورة 
نتيجة ملواجهة التالميذ لصعوبة حمددة يف الدرس يتطلب حلها استرجاع معارفهم السابقة حول 

  . املوضوع مبثابة حافز لتشجيعهم على مواصلة احلل للمشكلة أو استكمال احلوار والنقاش

  : التمرين  :ثانياً 
املمارسة املتكررة واملنظمة للنشاطات دف حتسني نوعيتها وتطوير )  التدرب( يقصد بالتمرين 

  . فاعليتها واالرتقاء ا إىل مستوى عال من اإلتقان واملهارة

ودف التمارين يف العملية التدريسية إىل تطوير قدرات ومهارات التالميذ الستيعاب وتثبيت وتطبيق 
ويعتقد بعض املعلمني خطأ اقتصار استخدام التمارين يف دروس عدد حمدد من التخصصات . املعارف 

دون غريها وهي التخصصات ذات املنحى التطبيقي كالرياضيات ، الفيزياء ، اللغات وغريها واليت 
تتطلب العملية التدريسية فيها إىل إجراء التمارين باعتبارها مكوناً أساسياً هلا وشرطاً هاماً لتطوير 
قدرات ومهارات التالميذ لتطبيق معارفهم املكتسبة فيها ويقللون من أمهية التمارين للتخصصات 

  . األخرى كالعلوم االجتماعية وغريها

إن مفهوم التمرين كتدريب ال ينحصر يف ممارسة التالميذ لنوع حمدد من النشاطات بل يشمل خمتلف 
النشاطات اليت ميكن أن يتدرب عليها التالميذ يف العملية التدريسية دف تطوير قدرام وكفايام 

الطرائقية ، وبذلك تكتسب وظيفة التمارين صالحية عامة لالستخدام والتطبيق يف خمتلف 
  . التخصصات دون استثناء وان كانت لكل ختصص أساليبه وإجراءاته اخلاصة به إلجراء التمارين

وفيما يلي توضيح لبعض الكفايات الطرائقية اليت ميكن تطويرها كنتيجة ملمارسة عـدد مـن                        
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  : وميكن ملختلف التخصصات أن تسهم يف حتقيقها  النشاطات يف العملية التدريسية

اخل.. االستنتاج ، االستقراء ، القياس .1   ،  
 وتطوير املفاهيم ، اإلصغاء ، املتابعة ، تسجيل أهم عناصر الدرس.2

  التمييز بني اجلوهري والثانوي ،.3

  االستخالصات ، التعميمات ، التعبري الشفوي والكتايب عن اآلراء واألفكار ،.4

  إعداد امللخصات ،.5

  استخدام قواميس اللغة واملراجع ،.6

  فنون إعداد خطة عمل وتنفيذها ،.7

  فنون املشاهدة ، احلكم ، والتعليق ،.8

  حب اإلطالع ،.9

  عادة القراءة املستمرة ، الرسم ، الكتابة ،.10

  .. فنون احلصول على املعلومات وتوثيقها وغريها.11

  :  إرشادات عامة لتطوير فاعلية التمارين

 : ما يلي  من أجل حتقيق النتائج املتوخاة من التمارين ينبغي على املعلمني مراعاة
    ، التحضري اجليد للتمارين  

    ، حتديد أهداف التمارين ودوافعها 

    إجراء التمارين ، تزويد التالميذ مبعارف وطرائق  

      ، حتديد نوع وحجم املساعدة اليت حيتاجها التالميذ أثناء قيامهم بالتمارين   

    ، مراقبة مستوى االلتزام بقواعد وإجراءات التمارين  

    ، التدرج يف صعوبة التمارين  

    ، حتديد معايري للتقييم الذايت للتمارين  

    إجراء التمارين ، تنويع طرائق  
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    ، تنويع التمارين مبا يتناسب والفروق الفردية  

    معايشة التلميذ للنجاح من خالل التمارين ، 
    ، االستخدام املبدع للمدح والعتاب  

     منح عالمات أو تقديرات للتمارين اليت يسبقها حتضري مكثف من التالميذ . 

  ).راجع أيضاً التشكيل الطرائقي لطريقة العمل املستقل( 
 :التنظيم   :ثالثاً 

فالعمل املنظم . يعترب التنظيم خاصية أو مسة أساسية وشرطاً ضرورياً لنجاح األعمال والنشاطات 
واملرتب خيفف عن صاحبه املشاق والصعاب ويهيئ له ظروفاً مالئمة لتحقيق غاياته جبهد وزمن أقل ، 

كما حتوز املعارف املنظمة واملرتبة على انتباه وتركيز القارئ وحتفزه على قرأا وتساعد على فهمها 
واستيعاا بسهولة ويسر ، ويساعد التنظيم والترتيب لآلراء واألفكار على تطوير املفاهيم والقناعات 

  . واالستخالص وحيقق فاعلية النشاط عموماً

 : وخيدم التنظيم باعتباره وظيفة تدريسية للتثبيت حتقيق املهام التالية
  . الترتيب الواضح واملنطقي للمعارف.1  

يذ يف إدراك العالقـات                       .2   ترتيب وإعادة ترتيب املعارف املكتسبة يف شكل جديد يساعد التالم
  . املختلفة بني عناصر النظام املعريف للتخصص

  . تعريف التالميذ على أسس وإجراءات التنظيم.3  

التفكيـــر والنشاط املنظم واملتتابع واملتعاقب  تطوير قدرات التالميذ وتدريبهم على طرائق.4  
  . منطقياً

  . تطوير مواقف أيديولوجية معللة علمياً ختدم تطوير القناعات والسلوك.5  

  توجيه التالميذ ملعرفة اجلوانب اجلوهرية واألساسية اليت عاجلها احملتوى التعليمي.6  

 : األساليب املساعدة يف حتقيق فاعلية التنظيم
بأن فاعلية التنظيم       )169ص   1985ناومان ،   ( و   ) 173ص   1984هاينتسا ،   ( يوضح  

 : تتطلب مراعاة ما يلي
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معرفة التالميذ وإملامهم باجلوانب املختلفة للموضوع التعليمي املراد تنظيمه        »        .  

 استخدام إجراءات التثبيت املختلفة كاملراجعة والتمرين لضمان مشاركة التالميذ يف حتقيـق                    »   
  . وظيفة التنظيم

تعريف التالميذ مبهمة التنظيم وطرائق        »          . حتقيقها 

ترتيب ، تصنيف أم مقارنة( اختيار األسلوب املالئم للتنظيم         »         .(  

 استخدام اجلداول ، الرسومات ، الرسم البياين وغريها من وسائل اإليضـاح املساعـدة يف                 »   
  . حتقيق وظيفة التنظيم

اشتراك التالميذ يف حتقيق وظيفة التنظيم        »         .  

وميكن للمعلمني إتباع إجراءات تدريسية خمتلفة للتنظيم حبسب ظروف الدرس ودرجـة صـعوبة                     
 :متطلبات التنظيم وفيما يلي توضيح لبعضها

 أن يعطي املعلم االجتاه أو اإلطار العام للتنظيم ويعمل من خالل توجيه األسئلة إىل التالميذ أو                             ?   
يم ،                          من خالل احملادثة احلوارية على ترتيب وتنظيم إجابام كما يتطلبــها غـرض التنظ

 جدوالً على السبورة مقسـم إىل قسمـني أحدمهــا          -على سبيل املثال  -فريسم املعلم ( 
 لترتيب اخلصائص اخلارجية لألمساك واألخر خلصائصها الداخلية ويطلب من التالميذ إعطاء           

 ) . أمثلة لذلك ويقوم بكتابتها يف املكان املخصص هلا يف اجلدول

 حيدد املعلم األبعاد األساسية للتنظيم ويطلب من التالميذ القيام بإجراءات الترتيب والتنظيم ،                        ?   
ها                               (  يذ ترتيب  يذكر املعلم عدداً من األفعال يف اللغة اإلجنليزية مثالً ، مث يطلب من التالم

).حبسب زمن حدوثها    

لك                     ?     يعاجل املعلم وباالشتراك مع التالميذ أبعاد أو مكونات التنظيم ويطلب من التالميذ بعد ذ
(القيام مبهمة الترتيب والتنظيم  حيدد املعلم مثالً وباالشتراك مع التالميذ مكونات التنظيم  

كة     1948يف درس التأريخ يف مسألتني أساسيتني مها أهداف قيام ثـورة              م 1956م وحر
 ).وأسباب فشلهما ، ويقوم التالميذ بأنفسهم بترتيب هذه األهداف واألسباب

 يقوم التالميذ بأنفسهم بإعداد األسس العامة للتنظيم وكذا ترتيب احملتوى على أساسـها وال                            ?   
  . يتدخل املعلم إال مىت كان ذلك ضرورياً
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 : التطبيق  :رابعاً 
وقد عرفه ناومان   .يوصف التطبيق بأنه تاج العملية التدريسية وأرقى مدرسة لتنمية وتطوير القدرات

ومن خالل قيامهم حبل   بأنه تلك الوظيفة التدريسية اليت يتحقق فيها للمتعلمني حتت قيادة تربوية
الواجبات واملهام بصورة ذاتية نسبياً اكتساب املعارف والقدرات وممارسة النشاطات أو القيام بأعمال 

  . بصورة مستقلة ومبدعة

  :لذلك فإنه يرى يف التطبيق إمكانية لتطوير عدد من خصائص الشخصية خلصها فيما يلي
  طواعية املعارف واملهارات املكتسبة من ختصصات خمتلفة ومن جماالت خرباتية متنوعة ،       ♦       

  تطوير قدرات التفكري ،       ♦       

  يئتهم الستخدام وسائل النشاط النظري والعملي ،       ♦       

 تأمني تثبيت وتطبيق ما يتم تعلمه ،       ♦       

  تطوير روح املثابرة واجللد من أجل التغلب على الصعاب ،       ♦       

  . تطوير أساليب العمل اجلماعي وخاصة قدرات مناقشة املشكالت       ♦       

 .تطوير الثقة واالعتزاز بالذات من خالل النجاح يف حل املهام واملشكالت       ♦       
وإضافة إىل أمهية التطبيق يف تطوير وتثبيت وتعميق معارف املتعلم وتطوير قدراته فإنه يعتـرب                        

فيمكـن اسـتخدام      . أيضاً وسيلة أساسية لتحقيق مبدأ ربط النظرية بالتطبيق يف العملية التدريسية                      
حمددة يف                   التطبيق باعتباره توضيحاً للمعارف النظرية اليت عاجلها الدرس أو تطبيقاً نظريـاً ملعــارف 
أوضاع درسية جديدة كما هو احلال يف دروس اللغات والرياضيات مثالً عندما يقوم التالميذ حبـل                                  
الواجبات بغرض استيعاب املعارف النظرية اجلديدة وإدراك عالقاا ببعضها وكذا عالقاا مبعارفهـم                       

  . السابقة يف نفس التخصص

من هذا املنطلق حيقق التطبيق للمتعلم إمكانية استرجاع معارفه السابقة وربطها باملعـارف اجلديـدة                            
بغرض توضيحها وتعزيزها ومتكني التلميذ من استخدام هذه املعارف اجلديدة املكتسبة يف أوضاع أو                          

فلـو راجعنـا قائمـة      . مواقف مشاة لتلك اليت تعلمها يف املدرسة أو يف أوضاع جديدة أو متغرية                 
الواجبات أو املسائل اليت على التلميذ حلها يف أحد دروس الرياضيات مثالً والحظنا إن حل املسائل                        
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يعترب تطبيقاً مباشراً للنظرية اجلديدة ، أو القانون اجلديد ، الذي عاجلـه                      ) مثالً   3 - 1من  ( األوىل  
الدرس بينما تتدرج فيما بعد صعوبة املسائل من وجهة نظر التالميذ على األقل ألن حلها ال يعتمـد                                
على معارف وطرق احلل اليت تعلموها يف الدرس اجلديد فحسب وإمنا تتطلب أيضـاً اســترجاعهم                        

  . حل متنوعة هلا ملعارفهم السابقة وإتباع طرائق

كذلك فإن قيام التالميذ بإجراء التجارب يف املعامل يعترب شكالً من أشكال ربط النظرية بالتطبيق 
دف توضيح املعارف النظرية من جانب ، وللمسامهة يف تطوير قدرات التالميذ على تطبيق معارفهم 

  . وقدرام املكتسبة يف أوضاع أو ظروف جديدة بصورة ذاتية ومستقلة من جانب آخر

ومن املهام األساسية األخرى للتطبيق يف العملية التدريسية هي املسامهة يف حتقيق ربط الدرس بالواقع 
املعاش للتالميذ ومبختلف مناحي احلياة يف اتمع ملا لذلك من أمهية يف إعداد التالميذ ملمارسة دورهم 

 .املستقبلي يف خدمة وتطوير اتمع
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  مىت يستخدم التطبيق يف العملية التدريسية ؟

فيمكن أن يكون . توجد إمكانيات خمتلفة لتحقيق الوظيفة التدريسية للتطبيق يف العملية التدريسية 
التطبيق كوظيفة تدريسية سائدة يف حصة درسية كاملة كما يف دروس تعلم القراءة والكتابة 

. واحلساب أو الدروس املعملية يف العلوم الطبيعية أو لتطبيق املعارف ولتطوير القدرات يف الرياضيات
  . سائدة يف مرحلة حمددة من مراحل احلصة الدرسية  تدريسية كما ميكن أن يكون التطبيق كوظيفة

فترتبط . ويرتبط التطبيق يف العملية التدريسية بعالقة ارتباط قانوين بعدد آخر من الوظائف التدريسية 
فكل تطبيق يتطلب   الوظيفة التدريسية للتطبيق مثالً بالوظائف التدريسية للمراجعة والتحفيز

استرجاع املعارف السابقة ، إذ ال ميكن حتقيق وظيفة لتطبيق إذا مل يتم استرجاع املعارف السابقة وإذا 
مل تكن هذه املعارف حاضرة يف ذهن التلميذ وإال ماذا يطبق التالميذ ؟ كما يتحقق للمتعلم من خالل 

  . التطبيق معايشته لفائدة ما تعلمه وهو ما يساهم يف تعزيز موقفه من التعلم ويثري دافعه حنوه

وإضافة إىل عالقة االرتباط القانوين املوضوعي للتطبيق بعدد آخر من الوظائف التدريسية فإنه ميكـن                      
للمعلم أن يربط التطبيق بوظيفة تدريسية أخرى وفقاً ألهداف الدرس وحيسب الظروف املؤثـرة يف                            

فيمكن للمعلم مثالً أن يستخدم التطبيق لتوجيه التالميذ حنو هدف الدرس كمـا                   . العملية التدريسية    
ميكن أن تكون مرحلة النقل األوىل للمعارف عبارة عن تطبيق ملا تعلمه التالميـذ يف درس أو دروس                            

 .سابقة
  

 أنواع التثبيت يف العملية التدريسية) 16(شكل رقم 
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 )الواجب المنزلي(الصفحة التالية 
 

♣ فضالً راجع تصنيف بلوم لألهداف يف اال املعريف  . 
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