
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

  الصف ال
 ثان 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليم  العام 

ع العالمي للمجتمع المحلي أن يحددوا مالمح المجتمعات العالمية، وكذلك مجتمعهم  متطيع الطالب من خالل التحول من المجتسي

ي الف
 عن تحديد هويتهمضالدراسية، فول صالمحلي وزمالءهم ف 

ً
 . أنفسهمو  ال

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول  معرفة العالم من حولنا 

   ل الدراسي ضإجراء مقابلة مع زميل الف
 الدرس الثان 

ي الف
 الدرس الثالث  ل الدراسي ضتقديم زميلك ف 

ي المالئم 
 الدرس الرابع  المخطط البيان 

 الدرس الخامس  ودراستهااستخالص المعلومات  

 الهدف التعليم  المحدد

ي الف •
ي العالمصتمكي   الطالب من استكشاف حجم التنوع ف 

 .ل الدراسي وف 

ي تجعل أقرانهم طالًبا غي  عاديي    •
 .معرفة الطالب لألسباب الت 

 .ول واالهتمام تجاه ثقافات اآلخرينضإبداء المزيد من الف •

 واإلصغاء الجيد. ممارسة طرح األسئلة  •

  



 

 

 

  الصف ا
 الدرس األول  – لثان 

ات« حولنا »معرفة العالم من   طرح أسئلة حول الثقافة والمكان والخير
 

 

   إلطارا
 دقيقة.  30 : الزمن 

ية فنون اللغة  : المواد  والدراسات االجتماعية ، اإلنجلي  

 ( . ش  ع سالهدف الساد)القوية   والمؤسساتالسالم والعدل : المعايي  

ل وجوزي بابازي: المصمم  سبن سي 

 

 

   واألساس الملخص
   : المنطق 

ي هذا الدر 
هم عل طرح  صوال  اإلرشادي  صباالستعانة بالن س يقوم المعلم ف  ،  األسئلةور الفوتوغرافية إلثارة االهتمام لدى الطالب وتحفي  

ي ا
تهم وخلفيتهم الفكرية.    اآلخرينلطرحها عل    المناسبة  األسئلةتنباط  سوبعدها يشع الطالب ف  بهدف معرفة المزيد عن ثقافتهم وخير

ي يكون بمقدورهم تحديد نقاط  
ي    مساعدتهمثم يطلير  من المعلم    االهتمام، منومع استخدام الطالب لوحدات الدعم المرن 

ياغة صف 

 من    بة دقيقة. سمنا  أسئلة
ً
ي تعزيز التفاهم بي      واألساسيةالمهمة    العناص وتعد عملية طرح األسئلة واحدة

 ف 
ً
عن كونها    الثقافات، فضال

 وسيلة لتدريب الطالب عل التدبر وتفهم طبيعة العالم من حولهم. 

 

 : )أن يتمكن الطالب من(  أهداف التدريس اإلجرائية

ي وتقدير الذات  •
 تنمية اإلحساس بالوعي الذان 

ي بناء أنفسهم بأنفسهم  •
 التفكي  الجاد ف 

ا(امتالك أدوات   • ا وشفهيًّ  التعبي  عن الذات )كتابيًّ

ي   •
ي تحسن مهارات الوعي المكان   من خالل األعمال الفنية والكتانر

 

 

 الدرس: فهم أهداف 

ي دفعتهم لفعل 
ي األسـباب الت 

هم، وأن يحددوا ما يرغبونه وما ال يرغبونه، ومن ثم يفكرون بجديٍة ف  ءأن يدرك الطالب جوانـب تمي   ي
ما   س 

 قاموا به، وذلك من منطلق الفضول الطبيعي لديهم. 

 

 : أساسيةأسئلة 

ا؟ اآلخرون يشبهنا كيف  •
َّ
 ؟ وكيف يختلفون عن

ي  •
 ؟ مآلرائه اآلخرين تشكيلكيف تسهم التجارب ف 

 وما الذي ال يمكن أن نتعلمه منهم؟ اآلخرينماذا يمكننا أن نتعلم من  •

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليم  المحدد )أ

 من التنوع.  المقصود معرفة المعت   •

ي حياتنا اليومية.  •
 معرفة الدور الذي يلعبه التنوع ف 



 

 

 

 التنوع واالهتمام به. معرفة قيمة  •

 

  التقويم: 
 الفوتوغرافية.   رةصو المطروحة من المجموعة حول ال ولألسئلة اتقشللمناُيقيم الطالب بناًء عل استجابتهم  

 

 : تسلسل األنشطة

 

)/ قع  و د عل المو جو ينام األطفال« الم  ن كتاب: »أي رأ المعلم  قي  • ي
ون  ويختار المعلم ثالثة أو    (. http://tiny.ccG2L1R1اإللكي 

ي الكتاب حت  يتعرفوا  األ أربعة أطفال من الكتاب ويسأل الطالب عن نوعية  
ي طرحها عل بعض األطفال ف 

ي يرغبون ف 
سئلة الت 

 . ضلأف بشكلعليهم 

 مولية. شجابات جوهرية وأكير تأ عنها اسشيوجه المعلم الطالب نحو طرح أسئلة أكير انفتاًحا بحيث ين •

ة.  ةنموذجي  أسئلةيكتب المعلم  •  عل الشير

ي الف •
الطالب إن كانوا يعرفون / أو   مختلفة، ويسأل من خلفيات ثقافية وعمرية وعرقية  صخاشور أل صل أربــع صيعلق المعلم ف 

ي يريدون أن يعرفوا أي 
ي ال  صخاشأل ء عن أولئك اس 

 ورة. ص الموجودين ف 

 صخاشتقوم كل مجموعة منهم بطرح خمسة أسئلة حول أحد األ كيل مجموعات من ثالثة أو أربعة طالب،  شيقوم المعلم بت •

ي ال
 ورة. صالموجودين ف 

 

 :  مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G2L1Rموليسون:  س»أين ينام الطالب« من تأليف جيم •

about:blank


 

 

 

  الالصف 
  الدرس  – ثان 

 الثان 

 »  »إجراء مقابلٍة مع زميل الفصل الدراسي
 

 

   إلطارا
 دقيقة  45 : الزمن 

 ، وفنون اللغةاإلنجليزيةاللغة  : المواد

 . (ش  الهدف السابع ع)اكات لتحقيق األهداف ش  ، وعقد ال(ش  ع سالهدف الساد)السالم والعدل والمؤسسات القوية : المعايي  

ل و فيجاياراجافان براباكاران سجوزي بابازي: المصمم  وبن سي 

 

 

   الملخص
   : واألساس المنطق 

ي الدر 
ي تعلمها الطالب ف 

األول فإنه عل الطالب إظهار المزيد من التعاطف والتفهم ألقرانهم عل الرغم من انخراطهم    س لبناء المهارات الت 

ي عملية طرح األسئلة المفتوحة واالستماع الن
ي الدر شها ومناقضد إجابات زمالئهم لعر صط. ومن ثم يتعي   عل الطالب ر شف 

ي   س تها ف 
 . اآلن 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي وقت الحق. ضوتسجيل المالحظات لعر  أقرانهممع  الطالب لمقابالت  إجراء
 ها ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ة والمفتوحة، واالستماع الجيد سيتيح لهم الفرس ـة لتعلم الكثي  من أقرانهم، مما لم يكن لهم  سأن يدرك الطالب أن طرح األسئلة المدرو 

 أن يتعلموه سوى بهذه الطريقة. 

 

 : أسئلة أساسية

 ؟صخشبالفعل عن هذا ال ما الذي أعرفه  •

 ؟صخشما الذي أريد أن أعرفه عن هذا ال  •

ي هل  •
ء عرفته عنه؟ هل  أي فاجأن  ي

ي س 
ء عل فهمه بشكل أف أي ساعدن  ي

 ل؟ ضس 

ي طرح  •
ي أسع للحصل للو ضكل أفشسئلة بأل ا ما الذي أريد أن أعرفه اآلن؟ كيف يمكنت 

 ول عليها؟صول إىل المعلومة الت 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليم  المحدد 

 مفتوحة من خالل الكتابة.  أسئلةاستنتاج  •

 . النشطمن خالل االستماع  اآلخر تحديد اهتمامات وخلفيات الطالب  •

 

 عروض الطالب.  : التقويم

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 الـجــزء األول:  



 

 

 

 أسئلة مفتوحة النهاية. تنتاج األسئلة المفتوحة بتحديد وتوليد سيقوم المعلم بتوزيــــع األدوار لتحديد وا -

ي تجعلشاألسئلة المفتوحة قد تساعدنا عل اكت -
ين.   اف السمات الت   اآلخرين ممي  

 حيحة أو خاطئة عل السؤال المفتوح. صهناك إجابة  سلي -

 أو »ال«  ال يمكن اإلجابة عل السؤال المفتوح بـ »نعم« -

 

  :  
 الـجــزء الثان 

ب أعاله  ئلة المفتوحةلألس  أمثلة  أربعة يكتب كل طالب   المفتحة الجديدة    األسئلة من  ي   ؤالس  أو   سؤال ياغة  ص، ويقوم كل طالب منهم 

ي س كأن يبدأ ال)ة به. صالخا
ن   (. »لماذا ...؟«  ،« أو «، »ماذا ...؟«، »كيف ...؟ ؟...  ؤال ب: »أخير

 

 الـجــــزء الثالث: 

ي فريق، ويس ـتخدم  
  لمعرفة المزيد عنه.  اآلخر مقابلة مع  إلجراءـة به صئلة الخااألسقائمة  أحدهما يوزع الطالب بحيث يكون كل اثني   ف 

 ويجب أن يتناوب الطالب طرح األسئلة واالستماع بعناية. 

 

 التحدي: 

ي جمعها من  
ي المجموعة ويكتب كلمات مفتاحية أو يرسم  ش  يقوم الطالب بتوثيق المعلومات الت 

وًرا لها بحيث تساعده عل تذكر صيكه ف 

ا. 
ً
 المعلومات الحق

 

ي يمكن للطالب اال سعينة من األ 
 تعانة بها: سئلة الت 

ي عن أ •
ن  ي مررت بها؟ سأخير

 عد اللحظات الت 

ي لك أن تكون •
ا مخلد "ص ماذا يعت 

ً
 "؟ اصيق

ي ال •
 باح؟ صكيف تذهب إىل المدرسة ف 

 لماذا تحب المدرسة؟ •

 

 الـجــزء الرابـــع: 

 ادية اآلتية:  شتخدًما األسئلة اإلر سات المجموعة بكاملها مشيدير المعلم نقا

ي الفشمنكم أن ي أحد  أليهل يمكن  •
ي المجموعة؟ش  ل معلومة جديدة عرفها عن صـارك زمالءه ف 

 يكة ف 

ا مشفت تشهل اك •
ً
ا بينك وبي   شيئ

ً
ك  يكك؟ ش  ي 

 يكك؟ ش  ما أوجه االختالف بينك وبي    •

 مفتوًحا؟ش  عرت عندما طرح عليك شبماذا  •
ً
 يكك سؤاال

ا؟ وما رأيك؟شماذا لو كان الجميع مت •
ً
، هل سيكون ذلك أمًرا جيد  ابهي  

 



 

 

 

  الالصف 
 الثالث الدرس  – ثان 

 » ي الفصل الدراسي
 »تقديم زميلك ف 

 

 

   إلطارا
 دقيقة.  30 : الزمن 

 فنون اللغة: المادة

 . (ش  الهدف السابع ع)اكات لتحقيق األهداف ش  ، وعقد ال(ش  ع سالهدف الساد)السالم والعدل والمؤسسات القوية : المعايي  

ل و فيجاياراجافان براباكاران وبن سجوزي بابازي: المصمم  سي 

 

 

  :  
 الملخص واألساس المنطق 

الدر  ي هذا 
ي    س ف 

الت  المقابالت  نتائج  بعرض  الطالب  مع  أيقوم  أسئلة  أجروها  بمساعدتهم من خالل  المدرسون  يقوم  ثم  قرانهم، ومن 

ي يقدمها الطالب. ومن خالل مشااسي  
ي تو شدية، تعزز العروض الت 

لوا لها يقوم الطالب ببناء مجتمعهم الدراسي وتعزيز  صاركة النتائج الت 

 التفاهم بي   الثقافات. 

 

 : التدريس اإلجرائيةأهداف 

ي 
ي الف ويناقشوها   أقرانهممع  أجروها أن يعرض الطالب نتائج المقابالت الت 

 ل. صمع زمالئهم ف 

 

  : فهم أهداف الدرس

ي اكت
،  لهم  صاف أمور عديدة عن فشعند طرح الطالب أسئلة مدروسة وعند استماعهم لإلجابة عليها بعناية فإن ذلك يساعدهم ف  الدراسي

ي 
 داقة هادفة إال من خالل هذه الطريقة. صلم يكن ليتست  لهم معرفتها وال ليقيموا عالقات  والت 

 

 : أسئلة أساسية

ي  •
ي الفض؟ كيف سأعر أجريتها ما الذي تعلمته من المقابلة الت 

ي ف 
؟ صها عل زمالن   ل الدراسي

ي  •
 جراها اآلخرون؟ أما الذي تعلمته من المقابالت الت 

؟ كيف تؤثر المعلومات   • ي
ي بزمالن 

ها عل عالقت   الجديدة عل مجتمعنا الدراسي وما تأثي 

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليم  المحدد 

ي  •
جاع المقابلة الت  ة.  أجروها اسي  ي الجلسة األخي 

 ف 

 معلومات جديدة عرفوها عن زمالئهم.  سستعراض ثالث إىل خما •

 

   التقويم: 

ي أثناء ذلك النشاط،يستطيع المعلمون استخدام الرموز غي   
مي  سفاء الطابع الر ضمن ثم يمكنهم إ  الرسمية لمساعدة الطالب عل الفهم ف 

ي للمشاعر المرتبطة بعدم المساواة. يعل التق
 يم النهان 

 

 : تسلسل األنشطة



 

 

 

 الجزء األول: 

النشاط    يقف كل طالب  السابقبناًء عل  بعو ير و ،  ي عرفها عن    األمور   ضي 
الت  يستعي   ش  اإليجابية  بحيث  المقابلة،  ي 

ف  الطالب    يكه 

 ادية اآلتية:  شسئلة اإلر أل اب 

 الطالب؟   أولئكمن يكون  •

 ما الذي يروق لهم؟  •

ون؟  •  لماذا هم ممي  

 كيف يختلفون عنك؟  •

ي مقابلة هذا  إعجابك  أثار ما الذي   •
يكف   ؟ الش 

 ذا تعتقد ذلك؟يكك؟ لماش  عل  أسئلةعر بعدم ارتياح لطرح شهل كنت ت •

 

 :  
 الجزء الثان 

السابقة، يقوم الطالب   ت   قصيدة  بتأليف كامتداد للجلسة  تقديم هدية  صميم رقصأو  ة ة أو رسم أو  يكهم  صغي  ي المقابلة، بحيث    لش 
ف 

ي ش ستعك
ا يحبونه ف 

ً
 يكهم. ش  يئ

 

 الجزء الثالث: 

ا مشيقوم المعلم بعد انتهاء العروض ب 
ً
ي التفكي  فيها مستعين

 التوجيهية التالية:  باألسئلةاركة طالبه ف 

ا عنه؟شعما  اإلفصاحالطالب  ألحد هل يمكن  •
ً
ا لطيف

ً
 عر به عندما ذكر شيك المقابلة سيئ

ا عن شعما  اإلفصاحالطالب  ألحد هل يمكن  •
ً
ا لطيف

ً
 يك المقابلة؟ ش  عر به عندما ذكر سيئ

 اء جميلة؟يشا عندما تقول أضعر بالر شلماذا ت •

ا؟  •
ً
ا أو فريد

ً
 لماذا تعتقد أنه من الجيد أن تكون مختلف

 



 

 

 

  الالصف 
 الدرس الرابع – ثان 

ي المالئم« 
 »المخطط البيان 

 

 

   إلطارا
 دقيقة  40 : الزمن 

 يات ضفنون اللغة، وريا: المادة

  : حة  ص، وال(ش  الهدف السابع ع)اكات لتحقيق األهداف  ش  ، وعقد ال(ش  ع  سالهدف الساد)السالم والعدل والمؤسسات القوية  المعايي 

 . (ثالثالهدف ال)الجيدة والرفاه 

 فيجاياراجافان براباكاران: المصمم

 

 

  
   : الملخص واألساس المنطق 

نم المعلم  يت  للطالب،ذًجا  و يقدم  بحيث  ي 
البيان  المخطط  ي 

ف  البيانات  تمثيل  جمع  فيه كيفية  النظر  سيحدد  جهات  قياس  للطالب  ت  

ي ف
، وفهم القواسم المصالمختلفة ف  كة داخل مجتمعاتهم الشلهم الدراسي  فية. صي 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

 . لعرض المعلوماتأن يتعرف الطالب من النموذج الذي يقدمه لهم المعلم عل طرق مختلفة 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ن طريقة تقديم المعلومة ال تقل أهمية عن المعلومات ذاتها، ولذا يجب التفكي  فيما يسع الطالب لمعرفته من العرض  أالتأكيد عل  

 . التقديمي 

 

 أسئلة أساسية: 

 يوًعا لعرض المعلومات؟ شما أكير الطرق  •

 مة للمعلومات المختلفة؟ والبيانات العددية والمقابالت؟ ئ ما أنواع العروض التقديمية األكير مال  •

 كيف تؤثر طريقة تقديم المعلومات عل كيفية تقبل الطالب لتلك المعلومات؟  •

 

 تسلسل األنشطة: 

ي  بإعداد الجيد ثم يقوم بعدها  الصديقبي   الطالب حول سمات  شحلقة نقا إدارةيعمل المعلم عل 
 لهذه البيانات.  بسيطمخطط بيان 

 

ح:  سيناريو   مقـــي 

ي يمكنك استخدامها لوسف  
ي تجعله  األصدقاء  أحد »ما الكلمة الت 

ا؟  صديقا ؟ ما السمات الت 
ً
ي    جيد

ي قساء    صخ شديق أو  صفكر ف 
ترغب ف 

 بعض الوقت معه، وقم بتدوين كلمتي   أو ثالث كلمات تسفه بها«. 

 

   نشاط اختياري: 

كل واحٍد منكم    اآلنعل السبورة ليختار منها الطـالب. فيقول المعلم للطالب: »   الصفات قد يختار المعلم أن يقوم بتدوين قائمة من  

 . ة«ش  مبا الجيد، وسأدونها ديق  صف بها الصيختار كلمة ي 



 

 

 

 

 >يكتب المعلم الكلمات عل السبورة< 

ز بها  س ألي كم استخدم الكلمات ذاتها، ض، هناك الكثي  من الكلمات العظيمة عل السبورة، وبعأجل» من الجيد أن تكون لدينا وسيلة، نير

؟«صيوًعا للشالسمات األكير  ي
ي المخطط البيان 

 ديق الجيد ف 

 

 والنماذج لكل فئة ويدون رقمها <نيف البيانات ص>يقوم المعلم بت

 1: ، أمي   4: ، ذكي 3: ، متعاون7: ، مرح5: لطيف

« وفس »رائع! اآلن، ي
ي شكل بيان 

 . نتعلم كيفية التعبي  عن ذلك ف 

  

ي  لم المعس>ير 
ي الخط العمودي،  –م المخطط البيان 

، ثم يقوم برسم األعمدة  ويخير الطالب بأن البيانات ف  ي الخط الرأسي
 أما األرقام فهي ف 

 حسب البيانات< 

! اآلن يمكننا أن نعرف سمات ال
ً
ي هذا المخطط. صهذا ممتع جدا

ا المخطط  ضم ذلك أي سي  ديق الجيد األكير أهمية من خالل النظر ف 

ي العمدي. 
 البيان 

 

 >يتحقق المعلم من فهم الطالب للمخطط<

ي آخر لكننا    سنقوم  ، اآلن»
ا. سو بذلك    سنقومبعمل مخطط بيان  ي  >يدعو    يًّ

 عل زمالئه ف 
ً
المعلم الطالب أو يختار أحدهم ليطرح سؤاال

 لك؟« الطعام المفضلما هو اللون / الطائر / الحيوان/  -ه عل معرفة المزيد، مثل صاهتمامه وحر   سل بحيث يعكصالف

ي 
ي جمع البيانات وتدوينها ف 

ي (مجردة)كل أرقام ش>يساعد المعلم الطالب ف 
ي  صورة، ثم رسمها ف 

 دي< و عم مخطط بيان 

 

 تقلة: سة المسخيارات للممار 

ي قامت بجمعها من الدرو 
ي مخططات بيانية.  – دقائهم صالسابقة عن أ ستستخدم فرق الطالب البيانات الت 

 وتقوم بوسعها ف 

ي من  ف حول األ لصوع خارج اش  تقوم فرق الطالب بتنفيذ م
ي أهداف الت  صاشخأنها أن تسع األ شسئلة الت 

نمية  للكفايات المسار إليها ف 

 :  المستدامة وهي

ا هذا ا   •
ً
ي كنت فيها لطيف

 ؟األسبوعكم عدد المرات الت 

 الذين يتحدثون لغة مختلفة؟ أصدقائككم عدد  •

 الطعام؟  شاركتهمكم مرة  •

 

 

  

   



 

 

 

 

  الالصف 
 الدرس الخامس  – ثان 

 »استخالص المعلومات ودراستها« 
 

 

   إلطارا
 دقيقة  20: الزمن 

   ورياضياتفنون اللغة،  : المادة

 :  ( ش  الهدف السابع ع)اكات لتحقيق األهداف ش  ، وعقد ال(ش  ع سالهدف الساد)السالم والعدل والمؤسسات القوية  المعايي 

ل وجوزي بابازي: المصمم  س بن سي 

 

 

: واألساس  الملخص  
   المنطق 

ٌ بأهمية طرح األسئلة  ض  من ال ي
 معرف 

ٌ
ي بناء جسور للتواوري التأكد من أن الطالب لديهم إدراك

ستخدم ف 
ُ
. حيث  اآلخرينـل مع  صولماذا ت

ومناق العملية  أهمية هذه  بدراسة  الموجه  التفكي   الطالب من خالل  الفشيقوم  المهارات إىل سياقاٍت جديدة خارج  نقل  آلية  ول  صة 

 وعل العالم من حولهم.   أقرانهمسئلة عل أل االدراسية، بحيث يمكنهم طرح  

 

   االجرائية:  التدريسأهداف 

ي حياتهم  أل اتحفي   الطالب عل التفكي  فيما تعلموه من طرح  
سئلة المدروسة، ومعرفة كيفية االستفادة من هذه المعلومات وتطبيقها ف 

 اليومية. 

 

  فهم أهداف الدرس: 

ي تعلمها الطالب من مقابلة زمالئه تنطبق أي 
  األسئلةعل طرح    صوعليه أن يحر   ـف، صخارج ال  اآلخرينا عل عالقاته مع  ض المهارات الت 

 . بإنصاتستماع ال المدروسة وا

 

 أسئلة أساسية: 

ي هذا   اإلجابات وتفسي   األسئلةماذا تعلمت من طرح   •
وعف   ؟ المش 

ء لم   مفاجأةهل كان هناك ما يعتير  • ؟ أو سي  فيه من قبل؟  أفكر بالنسبة ىلي

؟   األمر هل هناك ظروف أخرى تكون فيها هذه المهارات ذات قيمة؟ إذا كان  •  كذلك، ما هي

  

 الهدف التعليم  المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي المقابلة وعملية طرح  التأمل •
 . األسئلةف 

ي تو  مشاركة •
ي الفصالمعلومات الت 

. صلوا إليها مع زمالئهم ف   ل الدراسي

 

 

   تسلسل األنشطة: 

 



 

 

 

 عىل الطالب:  اآلتية األسئلةبادر المعلمون بطرح ي 

ي هذه العملية؟  الصعوبةماذا كانت  •
 ف 

 يكك؟ش  هل كان من السهل التحدث مع  •

ي ما ال •
 يكك ولم تكن تعرفه من قبل؟ش  ء الذي تعلمته من ش 

 

 وعات واالستجابات المستهدفة: ضبعض المو 

 تقبل االختالفات/التسامح •

ي ولتعلم التعاا •
 ن 

ي الف هأوج •
 لديهم عل سبيل المثال.  كاختالف مستوى الذكاء سي ل الدراصاالختالف بي   الطالب ف 

 


