
 

 األسئلة الصفية
يمقي السعمؼ مجسؾعة مؽ األسئمة عمى الظالب، ويبجأ الظمبة باإلجابة عمييا بذكل 
جساعي وبذكل يذبو طخيقة السشاقذة، ولكؽ عمى شكل سؤال وجؾاب بجاًل مؽ شكل 
الحؾار السفتؾح، وبالتجرج باألسئمة يرل الظالب في الشياية لمسعمؾمة، حيث يرمؾن 

 أن يمقييا عمييؼ السعمؼ.  إلييا بأنفديؼ وباستشتاجيؼ الخاص دون 

 

 التعلم التعبوني
يقؾم السعمؼ بتقديؼ طالب الرف إلى مجسؾعات، حيث يبحث أفخاد كل مجسؾعة في 
مذكمة معيشة أو سؤال معيؽ، وبعجىا تتذارك كل مجسؾعة ما تعمستو مع السجسؾعات 

الظالب األخخى، والسعمؼ يجيخ الحؾار ويشغسو ولكؽ دوره يبقى ىامذيًا مقارنة بجور 
نفدو، حيث إن الظالب يتعمؼ العسل الجساعي والحؾار البّشاء ويرل إلى السعمؾمة 

 بشفدو دون أن ُتمقى عميو. 

 

 اختيبر طريقة التعليم املنبسبة
يعتسج السعمؼ في اختياره عمى نؾع السعمؾمة التي يخيج تعميسيا لمظالب، كسا يعتسج ذلػ 

عسخية التي يقؾم بتجريديا. ويقؾم السعمؼ عمى شخرية السعمؼ نفدو وعمى السخحمة ال
الجيج باستخجام عجة طخق في الحرة الرفية الؾاحجة حتى يشّؾع بظخق الحرؾل 

 عمى السعمؾمة فال يسل الظمبة. 

يسكؽ أن يبجأ السعمؼ مثاًل بظخيقة السحاضخة، فيعظي لسحة عؽ الجرس وعشؾان 
سئمة تثيخ التفكيخ عشج الظمبة الجرس، وبعجىا يبجأ بظخيقة األسئمة الرفية فيظخح أ

وتؾقج حساسيؼ لسؾضؾع الجرس، وبعجىا يشتقل في نياية الحرة لظخيقة السشاقذة، 
فيتؼ التؾصل لمسعمؾمات والشؾاتج الشيائية، وذلػ عؾضًا عؽ استخجام الظخيقة 



التقميجية لمتجريذ، حيث يمقي ويدخد السعمؼ السعمؾمة عمى الظالب وال ييتؼ بسا 
 يشاقذيؼ وال يدتسع إلييؼ.  يفكخون وال

 املعلم املرشد
 اوال /مؽ ىؾ السعمؼ السخشج

تتمخص فكخة السعمؼ السخشج في أّنو يعيؽ لكل فرل دراسي مخشجًا مؽ معمسي ىحا 
الفرل، يمتقي ىحا السخشج بتالميحه مخة عمى األقل مؽ كل أسبؾع )في حرة تدسى 
اإلرشاد( كسا يخّرص عجدًا آخخ مؽ حرص الججول السعتاد لمسقابالت الفخدية لسؽ 

سال األساليب الشفدية التي تسيج لمؾقاية يخغب في ذلػ مؽ طالبو أواًل بأول، والستع
مؽ االضظخابات الدمؾكية وتجشب االنحخاف. والتختمف شخرية السعمؼ السخشج في 
طبيعتيا وسساتيا وفمدفتيا التخبؾية في مختمف مجارسشا بل ىؾ السجرس الحالي نفدو 

عمؼ الحي يقؾم مع التجريذ ببعض طخائق اإلرشاد الشفدي. والبج مؽ االىتسام بالس
السخشج في أثشاء الخجمة وذلػ بإعظائو بخنامج إرشاديًا قريخ األمج يكؾن بجاية 
لبخنامج إرشادي طؾيل األمج وُيجّرب السعمؼ الستحسذ لعسمو عمى ذلػ البخنامج ليظّبقو 

 كل يؾم في أثشاء عسمو التخبؾي.

لسعمؼ والؾاقع أّن السؤسدات التخبؾية في ىحه األيام أحؾج مؽ أي وقت مزى إلى ا
السخشج نغخًا لسا يعانيو مجتسعشا، بل وسائخ السجتسعات في العالؼ أجسع مؽ تخدي في 
الجانب التخبؾي والشفدي، ولحا يشبغي لو إزالة الذخ مؽ الشفؾس ومحؾ الغؾاىخ 
الدمبية، وشخح وجيات الشغخ وتحميميا وإرشاد كل فخد سعيًا نحؾ تحقيق عسل أفزل 

جية، ومؽ جية أخخى فأّن السخشج التخبؾي تقع عمى بخوح وّثابة واعية. ىحا مؽ 
عاتقو ميسة تبريخ الظمبة بأىسية مدتقبميؼ العمسي وما يشاسبيؼ مؽ التخررات 
عمى وفق مدتؾياتيؼ وقجراتيؼ العمسية، وىحا ما نفتقخ إليو في ىحه األيام في 

 مجارسشا، فسعغؼ الظمبة يتخخجؾن وىؼ اليعمسؾن أي التخررات تشاسبيؼ.

 
 



 

 ثانيا/ أىسية السعمؼ السخشج:
 ىشاك أساسان عاّمان تقؾم عمييسا أىسية وجؾد السعمؼ السخشج:

 . أن السعمؼ السخشج ىؾ محؾر العسمية التخبؾية واإلرشادية:1

التخبية والتعميؼ واإلرشاد التخبؾي والشفدي عسميات متكاممة بعزيا يكسل بعزًا وليا 
ة تغّيخت وتظّؾرت عّسا كانت عميو سابقًا إذ أىجاف مؾحجة ونالحظ أّن وعيفة السجرس

أصبحت السجرسة ىي التي ُتعج وُتشّسي التمسيح مؽ الشاحية الرحية والشفدية والعقمية 
واالجتساعية والخوحية ثؼ أخحت تيتؼ بالسذاكل الفخدية والجساعية التي تؾاجو التمسيح، 

لدمؾكياتو قادرًا عمى تؾجيو  وبحلػ يكؾن السعمؼ السخشج متابعًا لذخرية التمسيح راصجاً 
 الشرائح واإلرشادات السشاسبة لو والسؤثخة في نفديتو بؾصفو األب الخوحي لمتمسيح.

 . السعمؼ ىؾ أقخب شخص إلى التمسيح:2

السعمؼ ىؾ أدرى شخص بالتمسيح إذ إّنو يعخفو جيجًا ويسكشو أن يؤثخ بو بذكل كبيخ 
وأن يزفي ألؾانًا ججيجة عمى شخريتو وبحلػ يثخى العسمية التخبؾية واإلرشادية. نعؼ 
إّن السعمؼ يستمػ مكانة متسيدة في نفؾس طمبتو وىحا األمخ يعج حداسًا بجرجة كبيخة إذ 

عميو أّن يتحمى باألدب الخفيع والخمق الدامي ليكؾن قجوة إّن مؾقع السعمؼ يحتؼ 
حدشة مؤثخة في تالميحه، وإال فإّن عجم إلتدام السعمؼ باألنغسة والقؾانيؽ، وقمة مخاعاتو 

 لآلداب واألخالق الفاضمة سيجعل مؽ تالميحه غيخ ممتدميؽ.

 

 

 

 

 



 

 

 ثالثا/ السيام التي يشبغي لمسعمؼ السخشج أن يؤدييا:
خظة لمقزاء عمى مذكمة التأخخ الجراسي لبعض التالميح أو التقميل مؽ . وضع 1

 ىحه الحاالت.

. يدتظيع أن يتشاول مع تالميح صفو السؾضؾعات التي تترل بالفخص الجراسية 2
 والسيشية التي تشتغخىؼ في البيئة السحمية، ويبيؽ خرائص كل دراسة أو ميشة مشيا.

عجادًا جيجًا أن يؾجييؼ فيسا يختبط بالسذكالت . يسكشو إذا كان مؤىاًل ومَعجًا إ3
والرعؾبات التي تظخأ عمييؼ في مجال نسؾىؼ الجدسي وما يراحبيا مؽ تغيخات، 

 ويزع ليؼ الحمؾل السشاسبة.

. يسكشو أن يجيخ في بعض الحرص مشاقذات مع التالميح حؾل الظخائق واألساليب 4
رعؾبات التي تعتخضيؼ في بعض الدميسة في االستحكار والتحريل والتغمب عمى ال

السؾاد الجراسية ومذكالت تؾافقيؼ مع السجتسع الجراسي بشحؾ عام، وكحلػ سائخ 
السؾضؾعات التي يخغب التالميح بسشاقذتيا واالستفدار عشيا مؽ أجل تؾجيو ميؾليؼ 

 ورغباتيؼ نحؾ أفزل الدبل.

تالميح فرمو  . يشبغي لمسعمؼ السخشج أن يظبق بعض االختبارات الشفدية عمى5
لمتعخف عمى قجراتيؼ ومداياىؼ العامة والخاصة، كسا يشتغخ مشو أن يتؾلى اإلشخاف 
عمى استيفاء البيانات الستزسشة في البظاقة السجرسية التي تفيج في تؾجيو التالميح 

 فيسا بعج لتحجيج مدتقبميؼ الجراسي والسيشي.

بيؽ والستفؾقيؽ في الجؾانب . يعيج إلى السعمؼ السخشج إكتذاف التالميح السؾىؾ 6
العمسية أو السيارية مؽ أجل تؾجيييؼ إلى بخامج خاصة داخل السجرسة وخارجيا في 

 سبيل االرتقاء بيؼ إلى أعمى السدتؾيات.

. االترال بؾلي أمخ التمسيح الحي يديؼ بذكل كبيخ في تحليل الرعاب التي تعتخض 7
 ي تكؾيؽ شخريتو.طخيق التمسيح، وبحلػ تذتخك السجرسة واألسخة ف



. ويتجمى الجور الجؾىخي لمسعمؼ السخشج في تخكيد السفاىيؼ العقائجية واألخالقية 8
 لتالميحه قبل أن يقعؾا فخيدة األفكار السشحخفة والسعتقجات الزالة. 

 


