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 1،2األهداف

  ة.مختلفة للدافعيّ الونوا  األعديدة والدوافع الالتعّرف على 

  ّة. ة الشخصيّ بوناء "بروفيل" للدافعي 

   ة.ة، والقدرة الشخصيّ االستقالليّ -ة، واالونتماءم العالقة بين الدافعيّ ه  ف 
 
 

 (دقائق 5) تمهيد

 ........كونت سأونهض في الساعة الثاونية بعد مونتصف الليل"؟ ل كيف كونتم ستتّمون الجملة التالية: " ِمن أج  
 السؤال، ثم يعرض موضو  الدرس. نع كي يجيبواللطالب المجال يتيح المعلم 

 
 

  دقيقة( 20منافسة بين المجموعات ) -القسم األول
 جائزة للفائزين(  أن تكون هوناك)يمكن 
الونقاط األكبر هي الفائزة  د. المجموعة التي تحصل على عدمحّددة ةة زمونيّ مدّ في مجموعة أن تونّفذ ثالث مهمات  على كلّ 

 في المونافسة:
 مثال(. هذا الموقعاالونترونت )ونحو  شبكة ن مواقع فييمكن اختيار األحاجي مِ  أحاجي: حلّ  .1
، دون أن تسقط على األرض اتمرّ ن الل الكرة فيما بيونهم أكبر عدد مِ ق  مثال، على الطالب ون   رة:ك  لباة مهمّ تونفيذ  .2

 .الطالب جاونبب الواقفالطالب  ونحوع رميها مون  حيث ي  
 ن. ية، أو لقاء حول موضو  معيّ مثال، تخطيط حفلة صفّ تخطيط لقاء صفي:  .3

 

                                                             
1

 كتبت الدرس: دافونه كالين وأوريت بِرغ، الخدمات الونفسّية االستشاريّة. 
2

تِبت الجمل    .ة المذّكر لكونها موّجهة لإلوناث والذكور على حّد سواءغصيبك 

     
 ة في التعلّمالدافعيّ 

 

 قسم برامج المساعدة والوقاية، مجال التدريس الونفسيّ 

https://sites.google.com/a/maghard.tzafonet.org.il/arabic/home/ahajie
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 دقائق(  5ة )دافعيّ لبناء "بروفيل" ل -القسم الثاني
والتعاون الدوافع التي دفعتهم إلى المشاركة  االستمارة التي تفحص بتعبئة الطالب قومات، ين تونفيذ المهمّ عوند االونتهاء مِ 

 أدوناه( ة)مرفق تونفيذ المهمات خالل
 
 

 استمارة حول ما دفعني للمشاركة..

 

 مدى تأثير هذا الدافع عليّ  الدافع
 ر بشكل قليليؤثّ =  1
 رر بشكل كبييؤثّ =  10

  ونجازإالرغبة في تحقيق 

  المتعة

  دافع اجتماعي

  ألن المعلم طلب ذلك

 فضوليألن ذلك أثار 
 واهتمامي

 

  يالتحدّ 

  المكاونة االجتماعية

  ن الفشلالخوف مِ 

  ية االختيارحرّ 

ن أجل التعبير فرصة مِ هذه 
 عن مواقفي

 

  ريالقدرة على التأثبسبب 

ر من التقدي لحصول علىل
  ينالمعلم

 

  الرغبة في المونافسة
 
 
 
 

 (دقائق 10) محادثة

  ّهكم واكتشفتموه؟ما الدافع المهم الذي يوج 
 ماذا يثير فيكم هذا االكتشاف؟ 
  ّرت المهمات المختلفة على دافعكم؟ كيف أث 
 وها؟ ر التي استخلصتمب  والعِ  الدرس خاللتموها كيف ستعّرفون "الدافعية" على ضوء التجربة التي خض 

 
 

)المواّد باللغة  ةن أجل الحصول معلومات إضافية حول الدافعيّ يمكونك االطال  على الروابط التالية مِ  -إثرائية للمعلم موادّ 
 : العبرية(

  ن دافعية األوالد؟  كيف يمكن أن ونرفع مِ 
 "اونطالقة في الدافعّية" -وي حول الدافعّيةفونظرية ريتشارد ال

  تعزيز قوة اإلرادة وتحقيق األهداف  -ةالدافعيّ 
 
 

 ( دقائق 5) صتلخي

 مكاونيتان للتلخيص، على المعلم اختيار ما يوناسبه ويوناسب الطالب: إهوناك 

  ِفي  ،لونجاحة للتعلّم واإلثارة الدافعيّ فتهم" الخاصة عوا المجموعة على "وص  طلِ ن الطالب أن ي  يطلب المعلم م
 .الدرسما تعلّموه خالل هذا أعقاب 

 " الشرائح باللغة اإلونجليزية(. %"100كيف ونجعل الحياة يعرض المعلم شرائح العرض( 

https://www.hebpsy.net/me_article.asp?id=93&article=2550
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/kochot.pdf
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?id=93&article=2506
https://www.slideshare.net/charlesfong/attitude-100-presentation

