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 إلحداث التغيير المنشود
 أمامنا طريقتان؛ طريقة عاديّة وأخرى سحريّة
 أّما العاديّة...فهي أن تفتح السماء أبوابها

 !التغيير ث  حد  ت  لفتنزل المالئكة 
 أّما الطريقة السحريّة، فهي...و 

 ...ناالتغيير بأنفس   ث  أن نحد  
 

 مرشدة قطريّة للتربية اللغويّة أعّد المواد باللغة العربّية: جنان زعبي،
 نضال حجازي، مرشد قطري لموضوع االحتواء                       

 
 1االختالفات بين التالميذ

 جيل ويف كلّ  االختالفات يف كلّ  ، أو مدرسة( " من الواضح أنّ ق بالفوارق بني التالميذ )جيل، أو صفّ إّن االختالفات يف الرتبية تتعلّ 
 (. 2000 ،عنبار)ة" ة والدافعيّ ا تتااو  قاااا الددرات الذاتيّ جمموعة تعّلم قد تكون كبرية لدرجة أنّ 

 أمناطيف ، يف اجملاالت واملواضيع و م، يف استعدادهم للتعلّ اهتمالتالميذ يف نفس الفئة العمراّة خيتلفون عن بعاهم يف جتارهبم وشخصيّ 
م مهم وعلى الدعم املطلوب من قبل املعلّ مهم، وعلى طرادة تعلّ ، وعلى وترية تعلّ الحًدا مونهعلى ما سيتعلّ مهم. هلذه االختالفات تأثري تعلّ 

 (. 2000، توملسون)جتاههم 

/  7أسس التعليم وتنظيم برنامج الدروس يف املدرسة " " منشور م وردت يفبشأن تركيب جمموعات التعلّ  سياسة قسم التعليم االبتدائيّ 
 ."دعم التالميذ عوًضا عن تصنيفهم" وتنّص على ّما الي:  ،"2000آذار 3.18 -ب، 

ة اعتبار هذه جاء على خلفيّ  ة بينهم. هذا االعرتافاّ رتاف باالختالفات والفوارق الفرددور جها  الرتبية هو دعم التالميذ ضمن االع إنّ  
لطاقات ا استنفادز عند كّل تلميذ، وتنميته حىت اصل إىل أقصى درجات متيّ  مع دعم وتشايع كلّ  ،رتامهااالختالفات قيمة جيب اح

 الكامنة لداه. 

 م التالميذ بواسطة:تددّ اتحّدق  
 أ. بناء أطر تعليم مرنة وداجمة تستثين النظرة املسبدة واليت قد تكون دامغة.

 .والعمل على تدّدمهم ةة يف الّصفوف العاداّ ب. تشايع التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصّ 
سات ة وليس يف صفوف ومؤسّ يف صفوفهم العاداّ  ل()ومن املفاّ ة ة يف املدارس العاداّ خاصّ  سة االعتناء بالتالميذ املوهوبنيت. تطبيق سيا

 ة.خاصّ 
 ة.ة يف مجيع الصفوف يف املدرسة االبتدائيّ م املهارات األساسيّ ث. تعليمات واضحة بشأن قاّية "التاميع" يف تعلّ 

 عة ومرنة.ة متنوّ ج. تطوار مناهج تعليميّ 

 .ة(ة ومجاعيّ ئيّ ة، ثناعة ) فرداّ ح. تشايع طرائق تدراس خمتلفة ومتنوّ 
 

غري ا: املتاانسة و ، حبسب الطرادتني األكثر شيوعً فيما الي عرض معطيات لبعض األحباث اليت أجرات حول وضعّية التعلم يف الصفّ 
 :(املتماازةاملتاانسة )

 
 

                                                 
 الدراسي وحتصيله الطالب شخصية على وتأثريها الفرداة الفروق  1

 التطبيق وآفاق النظراة...  املتعّددة الذكاءات

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD36B0FC-D84B-492A-95F1-1370C0FE3C54/112131/1aOfekHadash_Arvit.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD36B0FC-D84B-492A-95F1-1370C0FE3C54/112131/1aOfekHadash_Arvit.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCcnRNbEFFOXd6WmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCcnRNbEFFOXd6WmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCWE83RUYwMnJTSVk/view?usp=sharing
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 علميّ متجانس من حيث التحصيل ال ميّ تعلّ  إطار تنظيميّ 
تالميذ ذوو اجنا ات صّف  ة مستواات، حبيث اكون يف كلّ عدّ  يفالتالميذ  و ّعومبوجبها ا ى طرادة التعليم املتاانسة طرادة "التاميع"تسمّ 

 ة متشاهبة. تعليميّ 
ا من منظومة ا رئيسي  ل جزءً ة بني التالميذ، وتشكّ ة واالجتماعيّ ميّ يع من الفاوات التعلطرادة "التاميع" تزاد وتوسّ  إىل أنّ  ظهر األحباثت  

   .دسيم ضمن مسارات( داخل جها  التعليمحتداد املسار املسبق )الت

 أعداب طرادة "التاميع": يف ا من األسباب اليت قد تؤدي إىل توسيع الفاوات عددً  (2003) حطيبة تعرض
 ة.اها باجملموعات الدواّ م يف اجملموعات الاعيفة بطيئة إذا ما قارنّ وترية التددّ  .1
 ة.عليه يف اجملموعات الدواّ ا هي بكثري مّ  ة وت دّدم مبستوى أقلّ ت عرض املادّ  .2
 بزمالء استطيعون تددمي املساعدة هلم. البيئة التعليمّية ال جتمع التالميذ ذوي التحصيل املتدنّ  .3

   إميانم  بددراهتم، ويف حتصيلهم  إلجنا ات  ي إىل عدمعات منخفاة واؤدّ وصم التالميذ ونسبهم إىل اجملموعة الاعيفة اوحي بتوقّ  .4
 ا جلهودهم ودراستهم ) النبوءة اليت حتّدق ذاهتا(.سلبي   اهً رون توجّ التالميذ هذه اإلحياءات واطوّ  عالية. اذوِّت

 . ي هذا التصنيف )الوصم( إىل عزل اجتماعيّ اؤدّ  .5
الذان اشعرون  بنياملستصعيف حني أّن "التاميع" للتالميذ املوهوبني اشّكل فرصة أكادميّية جّيدة، فإنّه اشّكل عائًدا وحاجزًا أمام التالميذ 

الارر الذي  من أنفسهم ومن املدرسة. تظهر األحباث بأنّ  م واالكتفاء الذاتّ ألنفسهم، وبرتاجع يف دافعّيتهم للتعلّ  مبّس يف تدييمهم الذاتّ 
اناهلا األقوااء، وهكذا أكرب من الفائدة اليت  متاانسة للتالميذ املستصعبني"التاميع"، التدسيم يف جمموعات  التعّلم يف إطارحيدث نتياة 

 ّف. للص ل العامّ يف املعدّ  حيصل تدن  

 

 من حيث التحصيل العلميّ  (متمايزغير متجانس ) ميّ تعلّ  إطار تنظيميّ   
ا لدرجة قد ختلق ثغرات وفاوات يف أداء املتعّلمني. أسباب هذه االختالفات أن التباان بني التالميذ واالختالف بينهم كبري جد   ما ميّيزه

والرتبواّة  ،ة ، والثدافّية واالجتماعّيةة والنفسيّ ن نصّنفها وحنصرها يف ثالثة جماالت، وهي: العوامل الشخصيّ أعدادة ومتنّوعة، لكّننا نستطيع 
رة السائدة بأّن البشر خيتلفون فيما بينهم، ولكن هدف التعليم هو تكافؤ الفرص بني الختالفات، كما ابدو، متعّلدة بالفكا والديمّية. هذه

 التالميذ.
ضمنهم تالميذ ذوي احتياجات خاّصة ا صّنفون   نويف الصفوف غري املتاانسة هنالك توّجه مسبق يف دمج تالميذ ذوي قدرات خمتلفة وم 

ث أّن التالميذ الذان انتدلون من صفوف متاانسة إىل احباأل تظهر قد أو  ." أو " راسبني" و متمّكنني" مستصعبنيكـ"جيدان" و " 
 صفوف متماازة انكشفون على جو  تعليمّي ناجع وذي جودة وازادون من طموحاهتم يف مواصلة تعليمهم.

مني، وتصميم طرائق غري متاانسة هو حتداد الصعوبات النامجة عن أمناط التفكري املختلفة بني املتعلّ يف صفوف م دور املعلم الذي اعلّ  إنّ 
د على تطوار التفكري اجملرّ  مساعدة التالميذ اعلى امتداد سنوات تعليمهم.  ودوره أااً ستمّر ينهم واملبتدراس باالعتماد على احلوار اجلاري 

وهو اعتمد على سريورة  ،ادور املعّلم ليس سهال بل مرّكبً  نّ أم واستغالل طاقاهتم. من الواضح إمكاناهتنوا من حتديق اتمكّ  يعندهم. ك
 .منهمعة قّ مني والتعاطف والتسامح وقبول ردود فعل غري متو لفروق الفرداّة بني املتعلّ با متواصلة ومستمّرة تتطّلب منه االعرتاف

 

  والموجود: بين المنشود ؛المتجانسغير  في الصفّ المعّلم  وظائف  

م ومنظوره، رؤاة املعلّ لذا فإّن م. التغيري املنشود لدى املتعلّ يف حتديق والتعّلمّية، و  العمدة واألساس يف بلورة السريورة التعليمّيةم هو املعلّ  
 ها إمكاناهتم يف اجل ال استغّلونالذان  والدة بالنسبة لألم، وخاصّ ا على التعلّ هي العوامل األكثر تأثريً  ه،عملائق وطر  ،ومواقفه ومعتدداته

 يف والدتاانسة هو مساعدة هؤالء األم غري صفوفاعمل يف  عّلمالرئيسية مل . لذلك، واحدة من املهامّ حيّددون إجنا اتال ، وبالتايل التعليميّ 
 .همتاييق الفاوات بينو ة  حتديق إمكاناهتم، وبالتايل حتديق املساواة يف الفرص التعليميّ 

 

مني على اختالفهم، تنبع من االختالف التفكري لدى املتعلّ ات أسباب صعوب فإنّ  وفدا لنهج فرانكشتاان؛– دتنمية التفكير المجرّ  .1
األوىل يف الطفولة املبكرة. هذه الصعوبات، ترتكز على  ةالتنشئة االجتماعيّ  م يفا اختالف يف جتارهبة والفكراّة وأااً يف األمناط الثدافيّ 
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وليست ندداّة، ثنائّية ال تفاضلّية، فّعالة ال منطّية أو ذاتّية. أمناط التفكري هذه  (אסוציאטיבי)دة، ترابطّية أمناط تفكري ملموسة ال جمرّ 
 من شأنا أن حتّد من سبل حصوهلم على املعرفة وال تتيح هلم حتديق إمكاناهتم وقدراهتم.

التفكري اؤّدي إىل ف ؛ايه. لكن ما اّدعيه فرانكنشتني على العكس متامً عليم إىل تطوار التفكري وتنمّ التدراس أن تؤّدي سريورة التمن املّتبع يف 
املعّلم  . ومن هنا فإّن دوروتطواره التفكري ثارةإل -م مشروط بالددرة على التفكري، و احملتوى التعليمّي ما هو إال وسيلةالتعلّ  نّ أتعّلم، مبعىن 

 التفكري كي اتّم التعّلم.هو توفري فرص لتطوار 
االعرتاف  لتلميذ.ا اخلاّصة عند م هي سالمة "األنا"ة للتعلّ أحد الشروط واملتطّلبات النفسيّ   -تعزيز عالم التلميذ العاطفّي والشخصيّ   .2

 يف صفّ  ضافّيةاإل معلّ ملالذلك، واحدة من وظائف  وغري واضحة.م مرّكبة ات تعلّ يّ ددرته واستطاعته يف التعامل مع سريورات وعملب
  .م على "األمان" باملعىن احلديديّ حصول املتعلّ  هيغري املتاانس 

   ا وفدً ، ة. ولكن جلب خرباهتم و جتارهبم الشخصيّ على مني ختلفة املتعلّ املتدراس الرق طع تشاّ  -التعامل مع ردود فعل غير متوّقعة .3
     ،عندهم يات التفكريا لتطوار عملّ مني، وإمنّ املتعلّ  د عندخللق شعور جيّ  رب ليستاالم املعلّ  استخدام من الغرضفلنهج فرانكنشتاان ،     
  وهذا  ،والفكريّ  والثدايفّ  عة تكشف عاملهم العاطفيّ ردود غري متوقّ  تدراسالخالل قد تظهر ة. ة والعدالنيّ واملسؤوليّ  املدارنةبامنها و     
 الرّد والتوجيه.  املعلم اتطّلب من    

متناقاة بعض الشيء، لذا انبغي أن م مواقف املعلّ تظهر كثري من األحيان،   يف  -تواصلم بلورة التدريس وإعادة تصميمه بشكل. 4
هي  ةاجلدليّ هذه . متواصال حوارًا تربوا ا دثاحي  التواصل والتفاعل اللذان خالل  منم ز عمل املعلّ . اتميّ متنبّـًها لذلك حذرًا ماكون املعلّ 

 لحوار األكادمييّ األساسّية ل رّكباتامل هي ولكن هذه .ر والصراعالتوتّ و  قضانتال إىل ،اأحيانً  ،قد تفاياليت و  ،فرانكشتاان يف التعليمنج 
  .ماملعلّ  لدى ي الفكريّ التحدّ نّمي أاًاا ام و تفكري لدى املتعلّ عملّيات ال نّميالذي ا لتعليميّ او 

 

 نيلتالميذ المستصعبل :خطوات عملّية في صفوف غير متجانسة

 مدى متابعة وبالتايل ،هاحتياجات االئم تدّخل برنامج وتطبيق بناء يف كذلك التلميذ، صعوبات وتدييم حتداد يف ساسيّ األ دورلمعّلم الل
 وحتصيلي ا، واجتماعي ا عاطفي ا داعمة تعليمّية منظومة وإدارة التالميذ، بني الفرداّة بالفروقات االعرتاف بادئ األمر عليه اتوّجب . لذا،تدّدمه
 . املتوّقعة التحصيالت حتديق يف ودعمهم املستصعبني التالميذ مساعدة هبدف الصّف، داخل والتمااز التاانس تراعي

 متعّدد طاقم ببناء تتعّلق وتنظيمّية، بيداغوغّية -تربواّة نفسّية، عّدة؛ جتهيزات املدرسة من اتطّلب املستصعبني بالتالميذ النهوض إنّ 
 املوارد مجيع ت رصد أن انبغي .صعوباهتم مع التعامل وكيفّية املستصعبني، التالميذ جتاه املدرسة سياسة حتداد على ادوم التخّصصات،

 لكي ساحنة التالميذ أمام الفرصة تكون فدط عندها األفال، بالشكل واستغالهلا مجعها ليتمّ  املستصعبني، التالميذ هؤالء خلدمة املخّصصة
 .جّيدة العلمّية حتصيالهتم وتكون صحيح، بشكل نفسي ا اتطّوروا

 . مسؤول مهينّ و  واع   ذاتّ  بفحص تدوم حمّددة معااري حسب عمل ثدافة بلورة إىل التدّخل عملّيات حتتاج هنا من
 

 نيلتالميذ المدمجل :خطوات عملّية في صفوف غير متجانسة

ني التالميذإّن   استنفاد خالله من اتمّ  وحمتو ، موّجه برنامج إعداد بعد لكن التأقلم، على قدراهتم من حيدّ  عسر من اعانون تالميذ هم املدجمج
 חוזר) الدمج برنامج إلطار االنامام يف احلقّ  لداهم اصبح الدمج، جلان جلسات عدد وبعد العادّي، التعليم يف املتاحة املوارد مجيع

 ..) 1.2-37)ד(3 /סח :מיוחדות אוכלוסיות ,מנכ״ל

؛ بشكل   الصفّ  مربّ  ومسؤولّية ومتابعة إشراف حتت واكونون الصّف، من اتازّأ ال جزءًا املدجمون التالميذ ا عترب  اجتماعي ا تعليمي ا، مطلق 
  .وتربوا ا

 واملتعّددة املختلفة االحتياجات ذوي للتالميذ وتتيح قيمة، اآلخر قبول تعترِب  الدمج قانون صلب يف املوجودة اإلنسانّية الرتبواّة الرؤاا إنّ 
 إبداء وضعّية واضح، وبشكل أولواّاته، سّلم يف ااع كنهج والدمج .احتياجاهتم تالئم مبساعدات حيظوا وأن الطبيعّية، بيئتهم يف التعّلم
نح ״ .مكن وقت ألكثر صفوفهم يف الدمج تالميذ  عسر ذوي تالميذ ومعاجلة رعااة يف واملتخّصص اخلاصّ  التعليم طاقم بواسطة الدعم مي 

 אוכלוסיות ,מנכ״ל חוזר) ״الرتبويّ  إطارهم يف واملتاحة املتوّفرة للموارد ومراعاة اخلاّصة التالميذ احتياجات مع متاشًيا خمتلفة، جماالت يف

 . 2014)בינואר 10 ,תשע״ד בטבת כ״ט ,)א(5 /עד :מיוחדות
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 تحّديات في التعليم

، وبالتايل تالميذهم ميعرات جلاوامله  إمتام تدراس املوادّ وا يفحخشية أال اناغري متاانسة  صفوفتعليم من  منياملعلّ  بعض فخوّ تا 
 عااري والتحصيالت املطلوبة، وإال فالنتائج لن تكون مرضية.املما ندص من األهداف التعليمّية حبسب  سيادون أنفسهم ملزمني بإمتام

 ، التعليم ةسيكون على حساب األسس واملبادئ اليت جيب أن تكون يف صلب عمليّ كّله وبالتايل سيدومون بإغالق الفاوات التعليمّية وهذا  
تعتمد على التدراس، واليت  اجلدلّية يفهذه . ، وال ميكن قياسها حبسب معااري وحتصيالت متوّقعةليست خاضعة للمناهج التدراسّية اهلكنّ 

 ال ميكن قياسه عن طراق "معااري التدراسكّل هذا  .مة املتعلّ شخصيّ  إدراك وبلورةو  التفكري الستيعاب نمية، وتوالرتكيب إىل حّد ما التنوّع
 ".والتحصيالت املطلوبة

إعطاء كما اتطّلب منه أاًاا الددرة على . الداخليّ  -الذاتّ  هعاملالكشف عن  ،غري متاانسةيف صفوف من املعّلم ب التدراس اتطلّ   
 معّينة رادة تدراسبطالتعّلق املفرط ف ،ومن هنا لصدق واألصالة.ا، و الذاتّ  أو اإلدراك لوعيضافة إىل اباإلة وانطباع انعكاسّي، تغذاة مرتدّ 

كون توهذا ميّس مبهنّيته وصدقه يف العمل بل وااعفه. لذلك جيب أن  م وسريورة عمله يف قالب منطّي،يها بشكل دائم، قد ااع املعلّ وتبنّ 
وهذا اؤّدي إىل  (.Life Long Learning -م مدى احلياة؛ )التعلّ لعمله واألساس عمدةاملهنّية املتواصلة على امتداد سنوات عمله هي ال

 دائم.بشكل و هنّية عملهم مبة قبقادران على مراو اء يأكف ،تطّور معّلمني مهنّيني
  

 التدريس أسلوب مفهوم
 تنفيذ يف ماملعلّ  بعهاتّ  الذي األسلوب هو أو ،التدراس ةبعمليّ  قيامه أثناء التدراس طرادة ماملعلّ  هبا اتناول اليت ةيّ الكيف هو التدراس أسلوب

 ةالشخصيّ  باخلصائص ةأساسيّ  بصورة ارتبط ثّ  ومن الطرادة، سنف استخدمون الذان منياملعلّ  من غريه عن زهمتيّ  بصورة التدراس طرادة
 (.2003 ،)الفتالوي مللمعلّ 

 

 2الحديثة التعّلمساليب أ
 عالقات رؤاة من ميكنه بشكل وتكييفها لداه املخزونة املعلومات تنظيم إعادة الفرد من بتتطلّ  تفكري ةيّ عمل هو :باالكتشاف التعّلم . أ

 .(1998قبل )مرعي،  من لداه معروفة تكن مل جدادة
 يف قوحيدّ  ة،والوجدانيّ  ةواجلسميّ  ةالعدليّ  وقدراهتم سلوكهم لتنمية األطفال به ادوم هموجّ  نشاط هبأنّ  اللعب ا عّرف: باللعب التعّلم  . ب

 لألطفال العلم مبادئ وتدراب املعرفة اكتساب يف اللعب أنشطة استغالل هو باللعب التعّلم وأسلوب والتسلية؛ املتعة الوقت نفس
 (.1999) اتون،  ةاملعرفيّ  آفاقهم وتوسيع

3يّ التعاون التعّلم . ت
 مستواات تامّ ( متاانسة غري صغرية جمموعات إىل التالميذ تدسيم فيه اتمّ  متعلّ  أسلوب هو التعاونّ  التعّلم: 

 أهداف أو هدف حتديق يف الواحدة اجملموعة تالميذ واتعاون ، أفراد 6 – 4 بني ما جمموعة كلّ  أفراد عدد ارتاوح ،(خمتلفة ةمعرفيّ 
 .(1998)مرعي،  مشرتكة

 امستايبً  وقدراته وإمكاناته استعداداته تنمية هبدف ةالذاتيّ  برغبته امدفوعً  ماملتعلّ  به ادوم الذي التعّلمي النشاط هو :الذاتيّ  التعّلم . ث
 يف بددراته والثدة نفسه على االعتماد طراق عن جمتمعه مع الناجح والتفاعل وتكاملها، تهشخصيّ  تنمية قدّ حي مبا واهتماماته مليوله
 . (2002م )احليلة، التعلّ  مصادر على حيصل أان ومن ماتعلّ  كيف ماملتعلّ  منعلّ  وفيه والتعّلم التعليم ةيّ عمل

 أو مونهاتعلّ  مبا قتتعلّ  مشكلة حلّ  أو مناقشة أو كتابة أو قراءة يف موناملتعلّ  انهمك أن انبغي طًانش التعّلم يكونل :النشــــط التعّلم . ج
 والتدومي والرتكيب كالتحليل ؛تفكري مهامّ  استخدموا أن منياملتعلّ  من باتطلّ  الذي هو النشط فالتعّلم .أعمق وبصورة جترابّ  عملب

  ه.موناتعلّ  مبا تتعّلق
 يف االشرتاكو  ،فرضّيات وأ األسئلة طرح ؛مثل مة،املتعلّ  ةباملادّ  صلتتّ  ةعدّ  أنشطةب ادوم إذ ة،التعليميّ  ةيّ العمل يف نشط مشارك ماملتعلّ 

 .(1998)مرعي،  والتاراب والكتابة والدراءة، والبحث مناقشات،

                                                 
 ق البدالةائلتدليداة والطر التدراس ا طرائق بني ما 2
  التعاون التعّلم لتصفح املزاد الرجاء الدخول عرب هذا الرابط : 3

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVWJ4andhMzVVY2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCaDF3anVkN29JazA/view?usp=sharing
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 اهلدف حنو منياملتعلّ  هاوجّ  حبيث ةذكيّ  إدارة التعليميّ  املوقف ادار فهو ،مللتعلّ  واملرشد هاملوجّ  هو ماملعلّ  دور اكون النشط التعّلم يف
 .وغريها واملثرية قةاملشوّ  ةالتعليميّ  املواقف وتصميم املناقشات، وإدارة األسئلة بطرح صلتتّ  ةهامّ  مبهارات اإلملام منه باتطلّ  وهذا. منه

 على الددرة وهو. العالية الديمة ذي اجلداد الشيء ذلك ابتكار خالهلا مّ ات اليت اتالعمليّ  أو ةيّ العمل هو اإلبداع :4المبدع التعّلم . ح
 .رهتطوّ  و الواقع هذا وتتااو  الواقع يف رتؤثّ  حبيث األشياء بني جدادة عالقات إنتاج

 :اإلبداع تنمية يف تسهم اليت التدراس أساليب من
  راألفكا استمطار أو ، الذهينّ  العصف  -
  ات نااات مفتوحةذاستخدام مواقف التدراس   -
   بالنتائج ؤوالتنبّ  عالتوقّ  على ماملتعلّ  قدرة يتنمّ  اليت األساليب بعض استخدام  -
  للمشكالت املبدع لّ احل أسلوب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تنمية اإلبداع عند طالبنا لتصفح املزاد الرجاء الدخول عرب هذا الرابط : 4

 

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCWDZpQzBEdWF5elU/view?usp=sharing
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