
 

  

 استاذ المناهج وطرائق التدريس م.

رئيس قسم التكنولوجيا

 
تدريسية( تساهم في تناول تعتمد العمليات التعليمية الناجحة على التخطيط )باستراتيجيات 

بيسووووور لتحأليووووول اجهووووودا  المرجووووو   ،  التربيوووووةالتعليمي،ومنهوووووا التخطووووويط لمووووونه  المحتووووو   

 واالستراتيجيات في التدريس ن عين:

( إستراتيجيات للتدريس ويستخدمها المعلم في م اجهة الم اقف التعليمية وتيسير 1)

 عمليات التعلم وم اجهة صع باته عند الطالب .

لم الذاتي ( إستراتيجيات التعلم وتستهد  الطالب لدعم قدراته وحفزه للتعلم ومنها التع2)

 وأساليب البرمجة .

ويمكن للمعلم استخدام هذين الن عين معا أو أحدهما في عرض محت اه العلمي داخل أو خارج 

 الفصل .

 وتشمل هذه االسرتاتيجيات: 

 :أواًل:طرائق التدريس 

من المسلم به أنه ال ت جد طريألة واحد  بعينها للتدريس يجب أن يتبعها المعلم عند تدريسه،  

على الرغم أن التن ع في استخدام طرائل التدريس أمر مرغ ب فيه , فه  وسيلة من وسائل 

التغلب على صع بات التعلم ، وتختلف الطريألة المستخدمة باختال  الم ض ع الذي يتم تدريسه, 

 فيفاعلية  جد طريألة مثلى تصلح لتدريس كل الم ض عات , فالطريألة التي تك ن ذات وال ت

 بعض الم ض عات , قد ال تك ن كذلك في م ض عات أخر  .

وقد أجمع عديد من العلماء محددين عد  شروط يجوب ت افرهوا فوي طريألوة التودريس المناسوبة 

عنوود تنفيووذ هووذا الموونه  أن  التربيووةمعلووم  ـ ويجووب علووىللعمليووة التعليميووة المحوودد  لزيوواد  فعاليتهووا 

 ومنها : يتعرفها ـ

أي يجب أن تك ن طريألة التودريس مالئموة لتحأليول اجهودا  الموراد تحأليألهوا,  املالئمة : .1

 وكذا مالئمتها للمحت   الدراسي ومست   الطالب .

يجب أن تتيح طريألة التدريس فرصا لتنظيم الطوالب جفكوارهم التوي يتهومنها  التنظيم : .2

 الم ض ع .

أي يجب أن تستثير الطريألة المستخدمة الم ض ع المراد تدريسه لزيواد  اهتموام اإلثارة : .3

 المتعلم نح  تألبل الدرس .

حيووي يجووب أن تتوورابط طريألووة التوودريس المسووتخدمة بال سووائل وال سووائط  الرتابطيةةة : .4

 لتعليمية واجنشطة المصاحبة للعملية التعليمية .ا

أسواليب التودريس مراعوا  للفوروف الفرديوة بوين  فوييجوب علوى المعلوم أن ينو ع  التنوع : .5

العمليووات التعليميووة المركبووة, ويمكوون  فوويالطووالب ورفووع الملوول والهووجر عوونهم وخاصووة 



رائوول اجداء اسووتخدام إحوود  طرائوول التوودريس لعوود  مراحوول تعليميووة مووع اخووتال  فووي ط

 والعرض مع مراعا  مست   المستألبل)الطالب( الفكري .

لزياد  الفاعلية التعليمية في الفصل فيجب أن تؤد  طريألة التدريس إلى نشاط  اإلجيابية : .6

ومن اجهميوة بمكوان  ،متفاعل إيجابي بين المعلم والطالب وبين الطالب وبعههم البعض 

واضوح فوي تنميوة مهوارات المراجعوة والنألود  توثييرمون لوه لما  هماستخدام الح ار النشط بين

العمول , كوذلك يسواعد الحو ار  بثسواليب خاصوة فويلديهم ، وخاصة أولئوك الوذين يتميوزون 

 النشط إلى تنمية العديد من قدرات الطالب ومهاراتهم الحياتية .

 :بنجاح الرتبيةومن طرائق التدريس اليت تساهم يف تدريس 

 

 والحوار:طريقة المناقشة 
وتعوور  المناقشووة بثنهووا ا ذلووك االتصووال الفكووري واللغوو ي والحوو اري الفعووال بووين المعلووم 

وطالبه وبين الطالب وبعهوهم الوبعض فوي م قوف تعليموي تعلموي ... وتعتمود هوذه الطريألوة علوى 

الحوو ار المتبووادل لتنوواول أطوورا  الدراسووة وتنفيووذها، لشووره وت صوويل المفوواهيم تبعووا  الحتياجووات 

الفكرية وإليهاه الغامض منها .. ومن خالل المناقشة والح ار يصول الموتعلم إلوى قناعوة  الطالب

بم ضوو ع المناقشووة ، وخاصووة بعوود معرفووة الغووامض موون الرموو ي والمصووطلحات التووي يحت يهووا 

الم ض ع ، وتحليلها وعألود المألارنوات ـ وخاصوة فوي اجعموال البينيوة للمو اد الدراسوية المختلفوة ، 

ركيوووب معانيهوووا ومفاهيمهوووا موووع مفووواهيم أخووور  وتألييمهوووا وإدرا  المتشوووابهات ـ وت التربيوووةو

والمتناقهوووات وفهوووم محتووو   الرسوووالة التعليميوووة وتطبيووول مستخلصووواته الفكريوووة علوووى أفكووووار 

 وم ض عات أخر  مشابهة.    

 : طريقة التدريس باالكتشاف 
الغم ض على إن االتعلم باالكتشا ا هي طريألة تدريس يتم فيها عرض أشياء يش بها 

الطالب، يم يعطى لهم فرصا لتنظيم أفكارهم وتسجيل استنتاجاتهم عن تلك اجشياء، وهى تألنية 

تدريسية صممت لتسمح للطالب باكتشا  المفه م أو الألاعد  ويأل م فيها المتعلم بالحص ل على 

فه م وفل المعل مات بنفسه بدال  من أن يحصل عليها من المعلم ،ويعطي نماذج لتعميمات لكل م

 رؤيته ومنطل اجشياء.

وأيها  بهذه  الطريألة في التدريس يك ن فيها الطالب مح را  للعملية التعليمية , حيي   

ي ضع في م قف تعليمي  يتطلب منه التفكير لحل مشكلة صيغت بإتألان من قبل المعلم , مع 

وتركز هذه الطريألة  ت جيه وإرشاد من جانبه، والمطل ب وص ل الطالب إلى حل لهذه المشكلة،

على تنمية طرائل البحي عند المتعلم .حيي تعتبر طريألة االكتشا  عملية يحصل بها الفرد ـ 

بنفسه ـ على المعرفة, ويتدرب فيها على اكتشا  اجشياء بنفسه ،ومن خاللها يتم مساعد  الطالب 

 على أن يحددوا جنفسهم ما يريدون . 

ا  على كنية الم قف التعليمي وأهميته الذي يهع كما تعتمد طريألة التدريس باالكتش

الطالب في م قف المكتشف , وبذلك يتاه له الفرصة للتفكير المستألل وللحص ل على الخبر  

ــ  من  الفكريةو يتحد  قدراتهم  التربية الدينية ا يدعم الطالب المتف قين في مجالبنفسه ــ وه  م

لى حل , وعلى الطالب أن يخطط بنفسه لحلها , خالل م اجهة بعض المشكالت التي تحتاج إ

 ويصمم الم اقف ويهع الخطط ليجمع البيانات والنتائ  وتب يبها ويهع تفسيرا  لها. 

لذلك يفهل استخدام طريألة االكتشا  في استنباط المفاهيم والتعميمات والحألائل لتثبيتها ، 

 الطالب للمفاهيم بثنفسهم  . الستنباط التربيةبشكل مباشر مجاالت تناول  موهذا ما يخد

 وهنا  عد  أن اع لالكتشا  الم جه منها :

 االكتشا  الحر: ويتم عن طريل حص ل الفرد على المعل مات بنفسه . .1



االكتشا  الم جه : ويتم عن طريل الت جيه من شخص آخر ـ وليكن المعلم ـ  .2

 ةمع بيئته التعليمي لم قف يتم ت جيه الطالب فيه إلى اكتشا  شيء محدد من خالل تفاعله

, وهذا يتطلب من المعلم كثير من التفكير في خط ات التخطيط والتنظيم والتنفيذ ليهيئ 

فى النهاية بيئة وم اقف وم اد تعليمية تساعد على االكتشا  من قبل الطالب،ومن 

 االكتشا  الم جه:

 االستألرائي.االكتشا  الم جه  .أ 

 . االستنباطياالكتشا  الم جه  .ب 

, واالكتشا  من الكتاب المألدسفى بعض الدروس  االستألرائيدم االكتشا  الم جه وقد يستخ

, وقوود تحتوواج بعووض الوودروس موون بسووتان الرهبووان امووثال افووى دروس أخوور   االسووتنباطيالم جووه 

 استخدامهما معا  .

 : طريقة حل المشكالت 
لوو ل , بوول عوود  ح ،هووي م قووف محيوور يتحوود  تفكيوور اإلنسووان ويتطلووب منووه حووال   املشةةة ة :

والمشكالت التي ي اجهها اإلنسان متن عة من حيي طبيعتها ودرجة صع بتها , وهنوا  مشوكالت 

 وتتهمن المشكلة ما يلى :… سهلة وبسيطة ومشكالت مركبة ومعألد  

 وج د هد  واضح أمام الفرد يسعى إلى تحأليأله . .1

وخبراتوه السوابألة هنا  عألبوة تعتورض الفورد فوى سوبيل تحأليول هدفوه , وتعتورض سول كه المعتواد ,  .2

 والمباشر  ال تساعده على تحأليأله لهذا الهد  .

 رغبة من جانب الفرد للعمل من أجل ال ص ل إلى حل المشكلة. .3

 تح ل بينه وبين تحأليأله للهد  . التيعلى الفرد أن يفكر بدقة وعمل لكي يتغلب على العألبة  .4

 : هيأن لمفهوم المشكلة ثالثة مقومات أساسية  مما سبقويتضح 

 وج د هد  , ووج د صع بة فى تحأليأله , ووج د رغبة فى تحأليل الهد  وه  ا حل المشكلة ا 

أما حل المشكلة يعنى وضوع خطوط تطبيأليوة الكتسواب المعرفوة أو الحصو ل  : حل املشة ة

م اقووف وتحووديات جديوود .وه  خطووة متكاملووة يسوولكها المووتعلم عنوود محاولتووه  فوويعليهووا , وتجربتهووا 

 م قف تعليمى معين ا .  في لمعالجته مسثلة ما

أن حل المشكالت ه  سل   يونظم المفواهيم والأل اعود التوي سوبل تعلمهوا بطريألوة تسواعد علوى 

 تطبيألها فى الم قف المشكل الذي ي اجه المتعلم ا.

إلى أن حل المشكلة ا يتطلب عمليات يأل م بها الفرد مستخدما  خاللها المعل مات التى سبل له 

على الم قف المشكل غير المثل   له من قبل , وبحيي يختبر من بوين موا سوبل اكتسابها , للتغلب 

...( ومووا اكتسووبه موون  /مبووادع علميووة  /ق اعوود /لووه تعلمووه موون حألووائل ومعل مووات علميووة ) مفوواهيم 

 .مهارات علمية فى م قف ما , ليطبل فى م قف آخر

خطوة تدريسوية  هويوفى ضو ء موا سوبل ذكوره يتهوح مفهو م حول المشوكالت وطريألتهوا أنهوا 

تتطلب من الطوالب حول م قوف مشوكل أو سوؤال مثيور لتفكيورهم , حيوي يأل مو ن بتحديود المشوكلة 

وج انبها والمؤيرات المتداخلوة لهوا وفورض الفوروض ، واقتوراه الحلو ل المختلفوة لهوا واختبارهوا 

 .   حل م اقف ومشكالت جديد  فيواختيار أنسبها بعد تمحيصها , واالستفاد  من هذه الحل ل 

 وقد حدد البحث العلمي خطوات حل المشكلة كما يلى: 

الشع ر بالمشكلة وفهم ج انبها, وهذا يتطلب تحديد عناصر المشكلة وهى المعطيات والمطلو ب ,  .1

 وترجمتها إلى رم ي أو رسم تخطيطى أو بيانى , وتفسير العالقة ما بين عناصر المشكلة .

 جمع المعل مات والبيانات عن المشكلة . .2

ابتكار خطة تتمثل فى التعر  على فكر  الحل وتحديد خط اتها التى تتبع لمعالجوة المشوكلة وهوى  .3

 تظهر كنتيجة لخط ات الفهم السابل .

 تحديد المشكلة . .4



 عرض المشكلة فى ص رتها العامة . .5

 فهم وتحليل المشكلة وإدرا  المفاهيم والعالقات المتهمنة فيها . .6

 فرض الفروض للحل ل المحتملة . .7

 اختبار صحة هذه الفروض . .8

 ال ص ل جفكار وحل ل مبدئية . .9

 ال ص ل إلى االستنتاج ا الحل اجمثل للمشكلة ا . .11

 اقتراه الحل ل الممكنة للمشكلة . .11

الحوول الووراجح عوون طريوول المالحظووة والتجريووب  إسووتراتيجيةالتحألوول موون صووحة الحوول وتحليوول  .12

وال صوو ل إلووى النتوووائ  أو الأل اعوود أو الألوو انين , وبعووودها يمكوون ال صوو ل إلوووى تعميمووات يمكووون 

 استخدامها فى الم اقف المشابهة .

 تدقيل الحل وصياغته فى ص رته النهائية . .13

 تم الت صل إليها . التيتنفيذ فكر  الحل وتعميم النتيجة  .14

هح أسل ب حل المشكالت وأهميته فى تناول ما يعترض اإلنسوان فوى حياتوه ومما سبل يت

الي مية وما تحتاجه من جهد لحلها , لذا فهى تعتبر إحد  الطرائل المناسبة للتودريس وخاصوة فوى 

والعلمية ، حيي تعترض كثير مون المشوكالت الي ميوة حيوا  اإلنسوان ويصوعب علوى  التربيةمجال 

إلحساس بها وبثخطارهوا ( .. وتسوتخدم هوذه الطريألوة فوى عمليوات التودريس الكثير تناولها ) لعدم ا

لما لها من ق   دفع إيجابية نح  التعر  على كثير من المشكالت ودفوع الطوالب إلوى إيجواد حلو ل 

إيجابية , حيي يهوع كول  –النابعة من حل لهم للمشكالت  –بثنفسهم مما يجعل تعلمهم واتجاهاتهم 

حل ل يرجى تنفيذها دون أن تفرض عليه من الخارج أو بثي ن ع  فيرغبات منهم ما فى ذاته من 

من الهغ ط , فيك ن اإلقناع ذاتي وداخلي ونابع مون فكور علموي متسلسول لكول مشوكلة , موع دعوم 

اإلحساس بها يؤد  إلى تفاد  إحدايها مر  أخر  .. وإن حديت فيك ن البديل للحل م جو د يمكون 

  االستفاد  منه مستألبال  .

 
  طريقة التعلم التعاوني: 

خالل النتائ  اإليجابية على  لها اجير ال اضح في الميدان التعليمي منهذه الطريألة 

بينهم  فالتعلم التعاوني عبار  عن تفاعل مشتر  بين عدد من الطالب تختل، فأرض ال اقع

واالنفعال ... أو تدريب )مثال: ضبط النفس يعمل ن في ورشة عمل , الفروف الفردية 

  .ضمن أهدا  ومهارات تعاونية لل ص ل لهد  محددوغيرها(

  :التع م التعاوني  مردود •

o  تحصيل أعلى. 

o  التذكر لفتر  أط ل.  

o  استعمال أكثر لعمليات التفكير العليا. 

o  يياد  اجخذ ب جهات النظر.  

o   مزيد من الدافعية الداخلية.  

o  الفئاتمزيد من العالقات اإليجابية بين.  

o  احترام الذات. 

o  مزيد من الت افل النفسي اإليجابي.  

  :عناصر جناح التع م التعاوني •

 هإن نجاه التعلم التعاوني يرتكز على المعلم والطالب معاٌ في إتألان كل منهما دور   

الحماس يعتبر التعلم التعاوني طريألة تثير حيي  ،لتحأليل الهد  المرس م لنجاه العملية التعليمية 

لتط ير مست يات الطالب ونرتألي بفكرهم  والحي ية والتفكير في التعليم وهذا ما نسعى له

  .لدرجات عليا



  المحاضرات النظرية المدعمة بعروض ال سائل التعليمية )أفالم الفيدي ، برمجيات

 الكمبي تر متعدد  ال سائط، برمجيات العرض التألديمي(.

 .جلسات العصف الذهني 

 ورش العمل وم اقفل المجم عات الصغير  في م اقف التعلم التعاوني والعمل داخ  

 المحاكاه.

 .م اقف التعليم المفرد داخل قاعات الدراسة المستأللة 

  شبكة اإلنترنت.الم اقع الدينية الم ي ف بها بالتعامل مع  
 

 التعليمية ثانيًا: الوسائل والوسائط: 

وي ضووح رموو ي رسووالته التعليميووة والترب يووة ، يحتوواج المعلووم دائمووا  إلووى مووا ييسوور عملووه ، 

وأصبحت التألنيات التعليمية من أهم الع امل التى تعمل على نجاه العملية التعليمية فى المدرسة ، 

 مما يؤد  إلى يياد  العائد فى مردود العملية الترب ية والتعليمية لكل المتعلمين .

ا  مون عناصور العمليوة التعليميوة ، حيوي وتعد تألنيات التعلم ومو اده التعليميوة عنصورا  هامو

تووؤد  إلووى اسووتثار  اهتمووام ودوافووع المووتعلم ، وإشووباع حاجتووه للووتعلم فهووال  عمووا تتيحووه موون فوور  

لمناههووة الحوو اس وجعوول الووتعلم متعووة موون خووالل التثموول والتفكيوور واالستألصوواء واالسووتألرار ، 

تى تنجم عون التغيورات المعاصور  وخاصة للتمكن من التغلب على كثير من المشكالت التعليمية ال

،  السووكانيبالفصوو ل واالنفجووار  الطووالبكالزيوواد  الهائلووة فووى المعرفووة اإلنسووانية وتكوودس أعووداد 

، وقلوة عودد المعلموين ، وتوثير المؤسسوات التعليميوة بالمشوكالت االقتصوادية  التكن ل جيوالتط ر 

 وانخفاض اإلمكانات المتاحة للتعليم ..

التعليمية فى حجر  الدراسة تحسن من بيئة التدريس لكول مون المعلوم  أن استخدام ال سائط

، وبيئة التعليم للطالب ، وذلوك لموا لهوا مون إسوهامات ، ودور فعوال فوى تهيئوة كثيور مون الخبورات 

للطالب ، وجعلها أبألى أيرا  وأقل احتماال للفألد والنسيان ، كما أن لها قودر  علوى معالجوة اجسول ب 

لمجوورد  المصوواحبة لعمليووة الووتعلم .. باإلضووافة إلووى تكوو ين وبنوواء مفوواهيم علميووة اللفظووى والرموو ي ا

تورتبط  التويليوة التعليميوة صحيحة لد  المتعلمين ، هذا فهال  عون رفوع درجوة كفواء  وفعاليوة العم

 اآلتية :واجساليب وال سائط التعليمية محاور بال

 وبيئته . Learnerيرتبط بالمتعلم  الذي والترب ي العلميالمحت    .1

 واالستفاد  منها . Learning Resourcesيرتبط بمصادر التعلم  الذي العلميالمحت    .2

 المرتبطة بالمتعلم . Learning Processعملية التعلم  .3

التصميم والتخطيط والتنظيم والتنفيذ لم اقف )ك سائط( من واقع البيئوة المحليوة والعمليوة  .4

 صاء واالكتشا  .بهد  مساعد  الطالب على البحي واالستأل

إعداد الم اد وال سوائل وأنشوطة الوتعلم التوي تسواعد الطوالب علوى االكتشوا  مثول اجفوالم  .5

 . البيئةوالنماذج والعينات من واقع   CD & DVDوشرائط الفيدي  و

 .تحديد ال سائل التعليمية المستخدمة فى ض ء متطلبات كل درس ويمن الدرس .6

 باستخدام الكمبي تر. الدينيةالألصص والبرام  التعايش مع  .7

،وهو  جوزء Messengerعلوى  Virtual meetingاالستفاد  من اللألاءات االفتراضوية   .8

الذي يشوتمل علوى بورام  مجانيوة للصو ر واجفوالم  Windows Live Essentialsمن 

والمراسلة الف رية والبريد اإللكتروني والتدوين وغير ذلك من عمليوات االتصوال العلموي 

 ماعي.واالجت

اسووتخدام الفصوو ل االفتراضووية عبوور اإلنترنووت لتنميووة االتجوواه نحوو  الووتعلم الووذاتي وبألوواء  .9

 أيرالتعلم.

عمليات التفكيور ال سائط التكن ل جية :وهى من االستخدامات الهامة التي تسهم في تنمية  .11

الووديني  ياججهووز  ومحت اهووا العلموو هم وبووينالطووالب موون خووالل عمليووات التفاعوول بيوونعنوود 



، فهي من اجساليب التعليميوة المتطو ر  ، ويمكون تصونيف هوذه ال سوائل إلوى موا  يليمالتع

 يلى :

 .وسائط االتصال السمعية  .أ 

 .وسائط االتصال البصرية السمعية .ب 

 ك سيط:يألدمها  التيالبرام  ال سائط  المتعدد  بالكمبي تر و .ج 

   العلمية والرياضية والفنية.  الثألافيةالدينية والبرام 

  والمرتبطوة بالمنواه  الترب يوة  الدراسيالبرام  التعليمية داخل الفصل ،

 ،والكتب اإليرائية.اكبي م جه ا

  البرام  التعليمية الثألافية للتعليم والتعلم لتأل ية الطالب إلى جانوب الثألافوة

العاموة والمرتبطووة أيهووا  بالمنواه  الترب يووة وإن كانووت أكثور مرونووة موون 

 . الدراسيل الفصل البرام  التعليمية داخ

  وتنظيمها. الفنيةبرام  تحليل النظم 

 
 

 :ثالثًا: األنشطة 

هي مجم ع أفعال المدرس وتالميذه في الم قف التعليمي بهد  التعليم , ويتهمن النشاط 

التعليمي طرف تدريس عديد  ومتن عة , ويت قف نجاه أي منها على مد  مناسبته للم قف الذي 

 لتحأليل اجهدا  ... وتتن ع اجنشطة داخل الفصل وخارجه كما يلي: تستخدم فيه , ومناسبتها

 نشاط استهاللي)داخل الفصل( ويستخدم إليار  الطالب قبل العرض والشره. .1

نشاط معرفي ومهاري )داخل الفصل( ويستخدم أيناء عمل العرض والشره  .2

 مدعما  لطرف التدريس.

 نشاط إيرائي الصفي ... )داخل الفصل، وخارجه(. .3

 :معايري اختيار األنشطة 

من معايير اختيار اجنشطة التعليمية , والتي يجب على المعلم وضعها في االعتبار عند 

 اختيار النشاط التعليمي في كل درس هي :

ت جيه انتباه الطالب إلى أهدا  الدرس لكي يتعرف ا على الشيء المنتظر منهم  .1

 بالهبط.

 إيار  دوافعهم لكي يتعلم ا . .2

 على اهتمامهم بعملية التعلم . المحافظة .3

 تزويدهم بتغذية راجعة دائمة . .4

 السماه لكل تلميذ بثن يتألدم في عملية التعلم بمعدله الخا  . .5

 تجنب الفشل واإلحباط الزائد . .6

م اقف إجرائية خارج الفصل سل   إيجابي وتنمية وتح يل التعليم إلى  .7

 والمدرسة .

والم ض ع والبيئة, وعملية التعلم  تنمية االتجاهات اإليجابية نح  الدرس, .8

 بصفة عامة ونح  الطالب أنفسهم .

  ة/ الالصفيةالصفي األنشطة يف جمال الرتبية الدينية أساليب تنمية : 

 هناك بعض األنشطة:

المختلفة التي تنمي العمليات االجتماعية واالتصالية  المسابألات فياالشترا   .1

 . (المحلية والعالمية ...العلمية والفنيةمثل)

 عمل ألب مات مرجعية  في الدينيةوالرس م الف ت غرافية  الص روتصنيف جمع  .2



وتثييرها المجتمعي الألبطي  الفنيعمل ألب مات يجمع بها الطالب ص را  للتراث  .3

 في مراحل مختلفة. العلمي المصريوالثألافي 

ومعالجتها  دينيةات المن البيئ الرقمي والف ت غرافيتشجيع ه اية التص ير  .4

 .بالكمبي تر

الدينية وفل كل أنشطة الحفالت  وماكياجعمل ديك رات ومالبس  فياالشترا   .5

 . عصر

 تصميم وعمل مجالت الحائط والمجالت الطائر  . فياالشترا   .6

  نوادى األنشطة املدرسيةSchool Activity Clubs  : 

فيمكن إنشاء ن اد  اجنشطة المدرسية،  التربيةفي  المدرسة المصريةلتحأليل أهدا  

)وال يشترط أن يك ن ا مسيحيين حيي يجتمع فيها مجم عة من الطالب تربطهم مي ل واحد  

مع الغير في هذه الن ادي باعتبار أن الكل مصريين  التآلففألط أو من طائفة واحد  ... بل يمكن 

الفنية والعلمية والثألافية, تأل م على الثألافية يمارس ن فيها بعض اجنشطة و وفي مدرسة مصرية( 

أساس ت عية الطالب وتثأليفهم وت جيههم وإرشادهم إلى السل   المرغ ب فيه ونبذ السل   غير 

المرغ ب , وتنمى من خاللها المهارات واالتجاهات المختلفة للطالب المشاركين فيها من خالل 

, ويمكن إقامة المسابألات والندوات  اجتماعيما يأل م ن به من أنشطة متن عة كناد  

والرحالت،وعمل اجبحاث التي تساعدهم على نم  اتجاهاتهم نح  الم اد الدراسية وتزيد من 

 قدراتهم المختلفة من خالل ما تتيحه لهم من فر  للمناقشة والح ار واستهافة المسؤلين

والمستألبلية  ألهايا اآلنية لتداول الألهايا المطروحة على الساحة ومنها ال واجخ   المسلمين

 والمجتمعية البيئية والعالمية وخاصة التي ال تألع في المناه  المألرر .


