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املعلمة إلاملام بالنظريات و التوجهات التربوية الحديثة  / ينبغي على املعلم 
و  تناول ما يناسب املرحلة العمرية و خصائص املتعلمين ليتم تقديم 

 .التعليم و ألانشطة املناسبة لهم 
 العمل و التوجه إلستغالل طاقات و مهارات املتعلمين

ً
 فمن املهم تربويا

للحصول على , و تحفيزهم نحو التعلم باألساليب التربوية الصحيحة 
 . نتائج و مخرجات ذات قيمة 

 يساعد املعلمين 
ً
ات من / و يعد معرفة أنماط تعلم املتعلمين مدخال

حتى يتمكن من  , معرفة الفروق الفردية لطريقة و أسلوب تعلم كل طالب 
تحديد وتقديم ألانشطة املناسبة و الخبرات املتنوعة لنمط تعلم املناسب 

وهذا سينعكس على أداء الطلبة  و الثقة و الرضا  الذاتي , لكل طالب 
بأدائهم مما  يحفزهم و يزيد دافعيتهم نحو التعلم و إكتساب املعرفة و 

 .املهارات الالزمة و تحقيق نتائج مرضية و تحصيل مرتفع 
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 للطالب إعتاد بعض املعلمين على تقديم أنشطة
 !!  ـة نفسه /إختيرت و حددت بناء على رغبة و أسلوب املعلم

 ـة /املعلم« يشعر»فالطريقة و إلاسلوب التي 
 بأنها مناسبة للتعلم و تثبيت املعلومة 

 !!  يتم تقديمها للطلبة إلعتقاده بأنها مناسبة للجميع 
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 أنه تربوي ... ـة /ما يميز املعلم 
 يعمل و يسير وفق مفاهيم و نظريات تربوية 

 و يحرص على فهم جوانب و مؤثرات العملية التعليمية 
 و يطبق إجراءات تساعده في ترسيخ املعرفة 
 ...و إكساب الطلبة املهارات و الخبرات املستهدفة 

 ـة /و من ألامور التي ينبغي أن يلم بها املعلم 
 هي إكتشاف أنماط تعلم طالبه 

ليتمكن من بناء و تصميم و تقديم ألانشطة و الوسائل التعليمية 
 ـة /و ليس ما يناسبه هو كمعلم, املناسبة لطالبه 
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يساعد معرفتنا باألنماط التعلمية   
تحديد ألانشطة املناسبة للمتعلمين في   
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العملية في تشجيع الطلبة للمشاركة في أحد إلاجراءات املهمة 
 وأساليبهم املفضلة إلى طرقهم في التعرف التعليمية يتمثل 

 .  التعلمفي 
 

كثير من في الحقائق املهمة التي تتجاهلها املدارس فمن 
 أن لألفراد ألاحيان  

ً
ألاشياء في تعلم يفضلونها مختلفة أنماطا

 .  بهاو التفكير 



مرتبط والنمط في اللغة العربية إلى أسلوب أو نمط، ترجم    Style مصطلح 
أكثر بالشخصية، بينما مفهوم ألاسلوب مرتبط أكثر بدراسات علم النفس 

 .املعرفي
 

 ويعرف 
ً
 :إجرائيا

الطالب ملا يقدم لهم من أفكار إستيعاب و فهم الذي يتم به ألاسلوب 
 .املختلفة ومعلومات عبر الدروس 

 

حيث لكل املعرفة، إكتساب التي يوظفها الطالب في كما يعرف بأنه الطريقة 
 .التعلمفي املميزة  طالب طريقته 

  Learning Stylesأنماط التعلم 
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م فهي  
ُّ
املختلفة  و التي تشمل طرق التعل

التي ُيفترض أن الفردية  التعليمأساليب 
ساعد الشخص على التعلم بشكل أفضل

ُ
.  ت

أن معظم الناس يفضلون حيث ُيعتقد 
 
ً
 معينا

ً
مع يتفاعلون معه للتعامل أسلوبا

 .املعلومات



ـة  ألنماط تعلم طالبهم  له أثر إيجابي في إكتساب املعرفة / معرفة  املعلم 
 .و املهارات بكفاءة و  الحصول على نواتج تعلم عالية 

 
التعلم في تحديد الفروق بين ألافراد في طرق و تساعد معرفة أنماط 

 .  املتنوعة وتجهيز ومعالجة الخبرات التعليمية إستقبال 
 
طرق إستقبال مختلفون في في أن الطلبة أنماط التعلم و تقوم فكرة  

و هو ما يستدعي تقديم ألانشطة و طرق تفكيرهم، املعلومات و في 
املعلومات الوسائل املناسبة لتعلم كل طالب لتساعدهم في فهم وترسيخ 

 .ذاكرتهم و إكتساب الخبرات و املهارات في 
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 التعلم ليس ما يتعلمه الطالب نمط 
 أكثربفاعلية الطالب كيف يتعلم بل 
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و معايير لتحديد أنماط إلى وضع أسس من النماذج التي سعى مبتكروها هناك عدد 
 :من أشهرها , التعلم 

 :جريجورسنموذج أنتوني •
.  هذا النموذج على وجود تصورات، وهي تقييمنا للعالم عن طريق أسلوب نفهمهيعتمد  

 .التعلم الخاصة بنا، أو أنماط التعلمقوة وبالتالي، تعتبر هذه التصورات أساس 
 : يضم هذا النموذج نوعين من الصفات الحسية

 .املجردة   -2.                                     امللموسة  -1
 :إلى قدرتين تنظيميتينباإلضافة 

 .عشوائيةقدرة  -2قدرة متعاقبة                             -1 
تسجيل املعلومات عن طريق الحواس الخمس، في حين التصورات امللموسة تشمل 
 .رؤيتهافهم ألافكار، والصفات، واملفاهيم التي ال يمكن املفاهيم املجردة تتطلب 

من تنظيم املعلومات بشكل منطقي، القدرة املتعاقبة التنظيمية، تتشكل أما القدرات 
 .تنظيم املعلومات في مجموعات دون ترتيب معينالقدرة العشوائية بينما تشمل 

 
كل فرد الصفات الحسية والقدرات التنظيمية، ولكن تهيمن بعض هذه الصفات ويملك 

 .والقدرات على الفرد أكثر من غيرها
 لسيطرتها لذا فهناك 

ً
أربع مجموعات من الصفات الحسية والقدرات التنظيمية وفقا

 :  على الفرد
 العشوائية املجردة-2املتعاقب امللموس                    -1
 . امللموسةالعشوائية  -4التعاقب املجرد                         -3

مختلفة وذلك ألن لديهم قوات . تعلم ألافراد باختالف املجموعة املهيمنةو تختلف طرق 
 .التعلم مختلفة خالل مراحل عملية و أسئلة مختلف لألشياء، وفهم 

 نماذج أنماط التعلم 
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 :نموذج فارك •
الطريقة التي يستقبل بها املتعلم املعرفة بأنها : التعلم أنماط فليمنج عّرف 

ثم املعلومات واملعلومات والخبرات، والطريقة التي يرتب وينظم بها هذه 
الطريقة التي يسجل ويرمز ويدمج فيها هذه املعلومات ويحتفظ بها في 

مخزونه املعرفي، ثّم يسترجع املعلومات والخبرات بالطريقة التي تمثل طريقته 
 .في التعبير عنها

 

 فليمنج أعد 
ً
طلق نموذجا

ُ
لتصنيف الطلبة بناء على ميولهم و تفضيالتهم أ

من أربعة أنماط تعليمية مفضلة يتكون النموذج  ،VARKفارك عليه اسم 
 :لدى الطلبة 

 .نمط التعلم البصري -
 .السمعي نمط التعلم -
 .الحركي نمط التعلم -
 .الكتابي / القرائينمط التعلم -

فهناك ,  نمطين و ليس واحد ستخدام إبالتعلم يمكنهم و قد نجد البعض 
 حركي /كتابي أو نمط سمعي /نمط بصري و قرائي: طالب من نمط مركب مثل

 ...  وهكذا 

 نماذج أنماط التعلم 

 من قبل املعلمين 
ً
ات /و يعد نموذج فارك من أشهر النماذج إستخداما

 .ملعرفة و تحديد أنماط تعلم املتعلمين 
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 طريقه خاصه بهلكل طالب يوضح فليمنج في نموذجه أن  
 .  وفهم املعلوماتإستقبال يستطيع من خاللها  

 “الطرق ألافضل لتعليم الطالب“بـ سماها 
 

 : ومميزاتوهذه الطرق لها شروط  

تؤثر بشكٍل كبير 
على سلوكهم 

تعليمهموطريقة   

ال بد أن تتوافق 
مع إستراتيجيات 
أو وسائل التعليم 

 املناسبة

املعلومات التي يفهمها 
الطالب عبر أنماط 

بهم التعلم الخاصة 
ظهر 

َ
لديهم زيادة في ت

الفهم مستويات 
 املعرفةنحو والشغف 



 أنماط التعلم في نموذج فارك
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   Visualنمط التعلم البصري 
 البصرية يعتمد املتعلم في هذا النمط على إلادراك البصري والذاكرة 

 .التعليميةعلى نحو أفضل من خالل رؤية املادة حيث يتعلم الطالب 
 .ـة أو الكتاب /عنه املعلم يتحدث ما يشاهد فمن  املهم  لديه أن 

الطلبة الذين يفضلون هذا النمط يتصفون بترجمة ما يرونه بشكل إن 
مناسب ،ولديهم قدرة على إدراك عالقات الخبرات الصورية بعضها 

من خالل الترابطات الصورية، ولديهم مهارات عالية في استقبال ببعض 
وتجهيز ومعالجة الخبرات املرئية، ألامر الذي يجعل إدراكهم للخبرات 

 . التعليمية يتم بشكل أفضل من خالل الوسائط املرئية

 معينة 
ً
ويكون لديه ( دعني أرى )مثل النمط البصري يستخدم جمال

و يفضل . شخص يقوم بعملهارؤية مهمة جديدة بعد إنجاز على القدرة 
 على 

ً
 .مكتوبةو أوامر تعليمات أن يعمل و ينجز ما هو مطلوب بناءا

الجسد رؤية لغة لى يحتاج إاملتعلم 
 املحتوى يفهم لكي الخاصة باملعلم 

الجلوس في مقدمة و يميلون إلى  
الصف الدراس ي لتجنب التشويش 

فأنهم الدرس أثناء و في . البصري 
إلستيعاب يفضلون أخذ مالحظات 

 .املعلومات



 .يتعلم بطريقة أفضل من خالل ما يراه  •
 يتذكر الخرائط وألاشكال والرسوم  •

ً
 .جيدا

 .البصريةو العروض املتعددة باألنشطة  والوسائط يستمتع  •
 .يفضل رؤية الكلمات مكتوبة •

 .  يأخذ مالحظات أو يطلب من املعلم تقديم أوراق• 
 .  يقرأ الكتب املصورة• 
 .يضع تصور بصري للمعلومات ملساعدة الحفظ• 
 .باأللوان لديه إهتمام  •
 .يستمتع بتزيين مكان التعلم وينظم املواد التعلمية •
 .توضيحيةو أشكال يفضل أن يرافق الحديث عن ألاشياء صور  •
 .للمحاضراتإلاستماع يواجه صعوبة في  •
 .اللفظيةفي تنفيذ التوجيهات يواجه صعوبة  •
 .لفترة طويلةيفقد صبره في املواقف التي تتطلب إلاستماع  •

  خصائص النمط البصري 
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 .و املخططات و ألاشكال  بيانية إعداد الرسوم •
 .تصميم الصور و إلانفوجرافيك الجذابة  •
 .ذهنية و املفاهيمية  رسم خرائط عقل •
 .تمارين التصور الذهني •
مشاهدة و إعداد مقاطع فيديو و العروض التقديمية الغنية •

 .بالصور و ألالوان 
 .نماذج امللصقات عمل •
 .إعداد املجسمات•
 .ألاشكال و الرسم  ألالوان و ستخدام إ •
 .بألوان مختلفةتحديد الكلمات أو العناوين وألاجزاء الرئيسية •
تصميم غرفة الصف بألوان جاذبة و ملونة مع وضع لوح تتضمن •

 .معلومات و نصائح 
 

 بعض ألانشطة التعليمية املناسبة 
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   Auralنمط التعلم السمعي 

السمعية  يعتمد املتعلم في هذا النمط على إلادراك السمعي والذاكرة 
التعليمية ومن املمارسات ويتعلم على نحو أفضل من خالل سماع املادة 

استخدام املثيرات السمعية حيث يتم إلاعتماد على . الشفوية و السمعية
 .لفهم خبرة التعلم والتفاعل مع بيئة التعلم

 
الطلبة الذين يفضلون هذا النمط يتصفون بفهم الخبرات التعليمية إن 

سمعية ترابطات ولديهم الجيد، إلاستماع عالية على و القدرة املسموعة، 
وتجهيز ومعالجة الخبرات السمعية، ألامر إستقبال مهارات عالية في و 

الذي يجعل إدراكهم للخبرات التعليمية يتم بشكل أفضل من خالل 
 . الوسائط السمعية

يستعمل جمل مثل النمط هذا 
لنتحدث حول هذا ( ) أخبرني)

لديهم القدرة على انجاز و ( املوضوع
مهمة جديدة بعد سماعهم لشرح 
عنها من شخص خبير ويفضلون 

 . أخذ تعليمات شفوية 
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 خصائص النمط السمعي

 .يسمعهانسبة كبيرة من املعلومات التي يتعلم و يتذكر •
 من املحاضرات•

ً
 .يتعلم جيدا

 .يشترك في املناقشات الصفية و الحوارات •
 يستمع •

ً
 .ملا يقوله ألاخرين و يحب الكالمجيدا

 .  و يحب أن يشرح لآلخرين التفسير  يحب سماع الشرح و •
 .جهاز التسجيل أثناء املحاضرات بدال من أخذ مالحظاتيستخدم •
 .الحفظملساعدته يبتكر نغمات موسيقية •
 يقولها بصوت مسموع ويكررها يتذكر املعلومات التي •

ً
 .لفظيا

 يملي •
ً
 .أخر أفكارهأحدا

 .نظرهيستخدم التحليالت اللفظية و سرد القصة لتوضيح وجه •
لنبرة الصوت، إلاستماع املعاني الضمنية للحديث عن طريق يفسر •

 .النغم، السرعة
 .غالبا من قراءة النصوص بصوت مسموع يستفيد •
 .يفضل التعليمات  و التوجيهات اللفظية •
 .يتشتت انتباهه في املواقف التي فيها إزعاج•
 عادة ما يكون •

ً
 بارعا

ً
 .متحدثا
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 بعض ألانشطة التعليمية املناسبة 

 .تعاونية صغيرة في مجموعات الحوار و العمل و املناقشة •
 .ألانشطة التي تتطلب تقديم الطالب شروحات لزمالئهم•
تقديم قراءات مسموعة من الكتاب أو الحاسب آلالي أو ألاشرطة •

 . املسجلة
 .سرد القصص •
 .املناقشات و الحورات و املحاضرات في إلاشتراك •
 .ألادوارمع آلاخرين عن طريق أنشطة لعب التفاعل •
 .عنها املشكالت عن طريق التحدث حل •
 .إلاستماع و و إنتاج التسجيالت الصوتية الخاصة بهم •
 .تنظيم الحوارات و املناظرات الجماعية  •

 



 Read/Writeالكتابة / نمط التعلم القراءة 
املقروءة و و املعاني يعتمد املتعلم في هذا النمط على إدراك ألافكار  

واملعاني، أو ألافكار  املكتوبة، ويتعلم على نحو أفضل من خالل قراءة 
 .  كتابتها

 

الطلبة الذين يفضلون هذا النمط يتصفون بميلهم إلى أن تعرض إن 
ولديهم رغبة بتدوين ،  مكتوبةالخبرات التعليمية عليهم منطوقة أو 

إستقبال جميع الخبرات التعليمية، كذلك لديهم مهارات عالية في 
الذي يجعل ، ألامر املقروءة و املكتوبة  الخبراتو معالجة وتجهيز 

إدراكهم للخبرات التعليمية يتم بشكل أفضل من خالل وسائط مقروءة 
 .ومكتوبة
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 الكتابة/ خصائص النمط القراءة 

 .  و املعلومات أو كتابتهاألافكار التعلم عبر قراءة •
 .التعليمية التي تعرض عليهم جميع الخبرات تدوين •
 .و املستمرة للمعلومة املركزة و الكتابة القراءة لديهم قدرة على •
 .لديهم مهارات عالية لغوية  •
 .يتصفون بالذكاء اللفظي •
 .القدرة على القراءة السريعة وفهم املعلومات •
 .يفضلون التوجيهات و التعليمات املكتوبة •
 .لديهم مهارة في التلخيص و كتابة الشروح و التفسيرات  •
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 بعض ألانشطة التعليمية املناسبة 

 .كتابة التقارير •
 .واملقاالت في ألانشطة واملراجع والقواميس إلاستعانة بالكتب •
 .تقديم قراءات موجهة  •
 .البحث عن املعلومات إلاثرائية ملشاركتها زمالئهم في الصف •
 .إعداد البحوث من املصادر املوثوقة •
الدرس صياغة ألافكار واملبادئ ألاساسية في تلخيص و إعادة •

 .أعمقالكتساب فهم 
 .  البيانية والرسوم إعداد املخططات  •
 .التعلم في مجموعات تعاونية بمهام مختلفة منها القراءة و الكتابة•
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 Kinestheticنمط التعلم الحركي 

واملعاني  لتعلم ألافكار اللمس ي يعتمد املتعلم في هذا النمط على إلادراك 
جميع و إستخدام ويتعلم على نحو أفضل من خالل العمل اليدوي 

 .بالتعلم الحواس 
الحقيقية والطبيعية و إستخدام والنماذج الطلبة املواقف هؤالء ويفضل 

 من الحاسب واملختبرات،  
ً
 عاليا

ً
 .املسؤولية ويتحملون قدرا

مهارات عالية في استقبال وتجهيز ومعالجة الخبرات العملية، ألامر ولديهم 
الذي يجعل إدراكهم للخبرات التعليمية يتم بشكل أفضل من خالل 

 .وسائط تجريبية عملية

ذو النمط الحركي يفضل طريقة التعلم التي تعتمد على القيام فاملتعلم 
 .باألنشطة اليدوية لفهم خبرة التعلم والتفاعل مع بيئة التعلم

 

 
ً
 ( دعنا نجرب )مثل يستعملون جمال

ويكونون قادرين على ( كيف تشعر ) 
 مهمة جديدة عن طريق التجربة إنجاز 

بدون ن إلاكتشاف بالتجربة أو يفضلون 
 .النظر إلى التعليمات املكتوبة
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 خصائص النمط الحركي
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 .و اللمسالخبرة الفيزيائية مثل الحركة، العمل اليدوي يتعلم عن طريق •
 .صعوبة مع املجردات، و املادة النظريةيواجه •
 .  عملية و يدوية و تجارب يستمتع بالدروس التي تتضمن أنشطة •
 .طويلةالصعب أن يجلس لفترات من •
 .يتشتت بسبب حاجته للنشاط قد •
 .وإلاستكشاف  حل املشكالت : يفضل تعلم الحقائق، مثل•
 .العمليعلى ِفهم أي معلومة جديدة من خالل التدريب القدرة •
 .الحقيقية التعلم املرتبط بالحياة فضل ي•
 .  فترات راحة متكررة من املذاكرةيأخذون •
 .الجديدةألاشياء يتحركون حولهم لتعلم •
 .في قطعة قراءةيستخدمون ألالوان لتوضيح ألافكار •
قبل ألافكار ألاساسية يقومون بتصفح املادة املقروءة للحصول علي •

 .البدء في قراءة التفاصيل



 بعض ألانشطة التعليمية املناسبة 

 .و ألانشطة اليدوية  العلمية في املختبرات إجراء التجارب •
 .الرئيسة للدرس املفاهيم و مجسمات توضح  نموذج عمل •
 .التعليمية الورش •
 .التعلم النشط•
 .التعلم باللعب •
 .  لعب ألادوار•
 .املحاكاةالكمبيوتر والوسائط املتعددة وألعاب إستخدام •
 .تصميم الصور و الانفوجرافيك •
 .عمل نماذج امللصقات •
 .الرحالت امليدانية التعليمية •
 .التعلم القائم باملشروع •

 

25 



26 

 
 أنماط التعلم املتنوعة لدى طالبنا 
 فإن ذلك يتم من خالل تطبيق 

 VARKإستبيان فارك 
   

 إلكتشاف 
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تقديم 

إستبيان 

 فارك

تفريغ 

 البيانات

بناء ألانشطة        

و املهام ألادائية    

والوسائل 

 التعليمية

 :يتم العمل في ثالث مراحل 
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ً
 VARKإستبيان فارك / أوال

 ملعرفة أنماط تعلم املتعلمين و بالتاليألاالنموذج   VARKيعد 
ً
  كثر إستخداما

 .لمهم و إكتساب الخبرات لتعو ألانشطة املناسبة الطريقة و تطبيق تحديد 
  

 : نماط التعلمأهي ألاحرف ألاولى من  VARKكلمة 
 Visualبصري  -
 Auralسمعي  -
 Read/Writeكتابة / قراءة  -
 Kinestheticحركي  -
 

يمكن إختيار , يتضمن مجموعة من ألاسئلة املتنوعة  تبيانساو يتم تقديم 
و من ثم يقدم نتيجة فورية للنمط املناسب , إجابة أو أكثر لكل سؤال 

 على إجابات الطالب 
ً
 .إلكتساب الخبرة و املعرفة بناءا

ستخدامه إويمكن ، لكل طالب عن أنماط التعلم املفضلة صورة فهو يقدم  
 .التصميم التعليميية لفي عم املتعلمينفي خطوة تحليل 



إستبيان فارك للطلبة من خالل  ينبغي في بداية كل فصل دراس ي تقديم
 .نشر رابط إلاستبيان لهم عبر أي موقع تواصل مناسب 

 : Edmodoمن خالل  فأقوم بتقديمه لطالباتي
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http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/ 
 

   :رابط إستبيان فارك 

http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
http://vark-learn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/


 ـة/عرض عدد من ألاسئلة للطالب  عند الدخول للرابط سيتم
  و يمكن أن يختار أكثر من إجابة للسؤال الواحد ,ليختار إلاجابة املناسبة له 
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 ـة درجته في /سيظهر للطالب , بعد إلانتهاء من إلاجابة عن جميع ألاسئلة 
 : كل نمط

31 

و قد يظهر . رقم هو النمط املناسب لتعلم الطالب  النمط الذي بجانبه أكبر
وهذا يشير إلى أن كال النمطين مناسبين , للطالب نفس الرقم املرتفع لنمطين 

 .لتعلم الطالب 



http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-
VARK-Questionnaire-Arabic.pdf 
 

 
ً
فيمكن تحميل , يوفر موقع فارك إمكانية تقديم إلاستبيان للطالب ورقيا

النموذج ليتم طباعته و تقديمه للطالب و حساب نمط التعلم من خالل 
 .  جدول مدرج في الورقة 

سيساعد ذلك الطالب الذين ال يتوفر لديهم شبكة إنترنت في املنزل  في 
 .بالتالي يتأكد املعلم مع معرفة جميع أنماط طالبه , إكتشاف نمط تعلمهم  

 :رابط إستبيان فارك الورقي 

32 

http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/The-VARK-Questionnaire-Arabic.pdf
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 Edmodoيوفر نظام إدارة املحتوى إلالكتروني  ...  كخطوة إضافية 
 ـة/ـة  لنمط تعلمهم املفضل وسيظهر للمعلم/إمكانية إختيار الطالب
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ً
  تفريغ البيانات / ثانيا

ـة ليتم رصدها  /ـة بتسليم نتيجته للمعلم/يقوم كل طالب.. في هذه الخطوة 
 :في جدول 

فيتم إرسال نموذج , و يمكن أن يتم تكليف أحد الطلبة بمهمة الرصد 
 .  ـة /ليقوم بتسجيل نتائج الطلبة و من ثم تسليمها للمعلم , الجدول له 



 
ً
 بناء ألانشطة و املهام ألادائية و الوسائل التعليمية / ثالثا

35 

ـة بتصميم و تحديد ألانشطة و املواقف التعليمية /يقوم املعلم...ألان 
 (نهاية كل وحدة )كذلك املهام ألادائية , املناسبة للتعلم داخل الصف 

 ..و الوسائل و الاستراتيجيات التعليمية املناسبة ألنماط تعلم الطلبة  
و ينبغي أن يحرص على , فيقدم ما يساعد و يحفز كل طالب على التعلم  

التنويع و إلابداع ليجذب الطالب الكتساب خبرات تعليمية و تربوية و 
 .مهارات متنوعة  

 و تطبيق التعلم التعاوني خالل الحصة بتوزيع مهام متنوعة على الطالب 
ضابط الوقت  –محفز  –متأكد من الفهم  –راسم  –مسجل  –قارئ ) 
يساعد على تلبية أنماط تعلم املتعلمين و يحفز ( و غيره ... مصمم  –

الاستكشاف , حيث يمكن تقديم استرايجية حل املشكالت , التعلم 
 .العصف الذهني و غيره خالل التعلم التعاوني , التعلم باللعب ,املوجه



 ات/املعلميننمط تعلم الطالب يساعد معرفة  إن
 لتكون على اعداد الخبرات التعليمية  

   
ً
  Personalizedأكثر شخصيا
  Meaningfulو ذات معنى 

   Effectiveفاعلية وأكثر 
    

36 



 بعض نماذج املهام أدائية 
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(  النمذجة)مجسم مصغر  ومقطع فيديو  وتصميم الطالبات النفوجرافيك  -1
 لوحدة شبكات الحاسب 

و نشره لآلخرينمقاطع فيديو تصميم  ( املجسمات) النمذجه    



39 

 إنفوجرافيك
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 الطالبات ألجهزة الحاسب في الادارة و املرافق املدرسية فحص  -2
 من الفيروسات و تقديم تقرير حول ما تم تنفيذه 
 في وحدة أمن املعلومات  و البيانات و الانترنت 
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 ( بالجبيل الصناعية )كتابة مقاالت بين طالباتي  -3
 بالتعاون مع طالبات في مدرسة ثانوية بالرياض

 في صحيفة إلكترونية  و نشرها للمجتمع 
 أمن املعلومات  و البيانات و الانترنت في وحدة 
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 بالنمذجة التعلم  -4
 تمثيل املفاهيم البرمجية املجردة بنماذج ملموسة لتقريب املعنى )

 ( تثبيت املعلومات و 
القراءة مع مجسم لذاكرة أوعية صغيرة تمثل املتغيرات البرمجية استخدام 

 و ربطها بواجهة املستخدم التي ترسمها الطالبات    RAMالعشوائية
 في وحدة لغة البرمجة بالفيجوال بيسك  

 



 
ً
 ...ختاما

 
هو إكتساب طالبه الخبرات التعليمية  , ـة ألاساس ي في التعليم /إن هدف املعلم 

 ..و تقديم مخرجات و نتائج مميزة , و التربوية و املهارات املتنوعة 
 .. و ليتمكن من ذلك 

ً
 ..البد أن يفهم و يتعرف على طالبه أوال

 ليتمكن من تقديم ما يناسبهم .. و يكتشف أنماط تعلمهم 
 ..و يحفزهم و يدفعهم نحو التعلم بفاعلية أكثر 

 ينتفع به 
ً
 نورة الذويخ.. أسأل هللا أن يجعله علما
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أمينة حطاب  – الذاتيةتؤثر أنماط التعلم املفضلة على الفاعلية كيف  -
.html26297www.alrai.com/article/http:// 

موسوعة التعليم و التدريب  -
www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=http://

826 
الوسيلة ألاكثر فّعالية في تلّقي املعلومات والغائبة عن .. التعلمأنماط  -

مي السيد  –التعليمية أنظمتنا 
styles.html-/learning13/09/2015www.arageek.com/edu/http:// 

منهل الثقافة التربوية  –أنماط التعلم لدى الطالب  -
19192www.manhal.net/art/s/://http 

أنماط التعلم و خصائص كل نمط  -
/17514http://www.alajyalmakers.com/ajyal/ 
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 للتواصل

 نورة صالح الذويخ  
 

n thw

n thw@hotmail com
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