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حتفيز املتعلمات على التعلمحتفيز املتعلمات على التعلم

إعداد إعداد 
   بن يوسف املقرن بن يوسف املقرنعبداللطيفعبداللطيف/ / األستاذ األستاذ 

     هـ هـ14281428ربيع أول ربيع أول 

    بسم اهللا الرمحن الرحيم  بسم اهللا الرمحن الرحيم  



2

ما هو التحفيز ؟ما هو التحفيز ؟

oo العوامل الداخلية العوامل الداخلية
oo و اخلارجية و اخلارجية
oo  املتحكمة يف سلوك الفرد  املتحكمة يف سلوك الفرد
ooو تشكيلهو تشكيله . .

ما هو التحفيز ؟ما هو التحفيز ؟

..زيادة رغبة املتعلمة يف التعلم زيادة رغبة املتعلمة يف التعلم 
..حرصها على التقدم و اكتساب املهارات اجلديدة حرصها على التقدم و اكتساب املهارات اجلديدة 

مشاركة املعلمة يف طموحاا و تطلعاا اليت دف مشاركة املعلمة يف طموحاا و تطلعاا اليت دف 
,,لتعديل السلوك لتعديل السلوك 

..املهارات األكادميية و التعليمية املهارات األكادميية و التعليمية 
    ..أي يتمثل يف الدافع الذي حيدد توجهات الفتاةأي يتمثل يف الدافع الذي حيدد توجهات الفتاة
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شروط التحفيز شروط التحفيز 

..وجود الرغبة يف التغيري و التطوير  وجود الرغبة يف التغيري و التطوير  
تقوية القدرة على التنظيم السلوك بوازع داخلي من تقوية القدرة على التنظيم السلوك بوازع داخلي من 

املتعلمة املتعلمة 
نشؤ عالقة تعاون و مشاركة لتحقيق أهداف متفق نشؤ عالقة تعاون و مشاركة لتحقيق أهداف متفق 

  ..إمالء التعليماتإمالء التعليمات, , القمع القمع , , مع غياب األوامرمع غياب األوامر. . عليها عليها 

أمهية التحفيز  أمهية التحفيز  

عنصر بالغ األمهية عنصر بالغ األمهية 
لدوره احملوري يف لدوره احملوري يف 

..تسهيل احملاوالت تسهيل احملاوالت --أأ
 املتعلمة  املتعلمة بهبهو اجلهد الذي تقوم و اجلهد الذي تقوم --بب

  ..لتطوير سلوكها و أدائها لتطوير سلوكها و أدائها 
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مصادر التحفيز الداخلية    مصادر التحفيز الداخلية    
مصدر شعوري مصدر شعوري 

..يستيقظ الشعور للتغيري يستيقظ الشعور للتغيري 
مصدر فكري  مصدر فكري  

. . ميكن لألفكار أن حتفز ميكن لألفكار أن حتفز 
مصدر فسيولوجي مصدر فسيولوجي 

. . ارتفاع األدرينالني حيدث حتفيز  ارتفاع األدرينالني حيدث حتفيز  

مصادر التحفيز اخلارجية مصادر التحفيز اخلارجية 

الثواب الثواب 
..التعزيز االجيايب التعزيز االجيايب 

 العقاب  العقاب 
. . التعزيز السليب التعزيز السليب 
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مصادر التحفيز  مصادر التحفيز  

..العوامل التحفيزية تتحكم يف السلوك على الدوام العوامل التحفيزية تتحكم يف السلوك على الدوام 
..تترك الذهاب للحديقة بدافع داخلي لتحيق درجات تترك الذهاب للحديقة بدافع داخلي لتحيق درجات 

))داخلي داخلي ( ( 
..تترك رغبتها يف اللعب لتحقيق رضاء الوالدين تترك رغبتها يف اللعب لتحقيق رضاء الوالدين 

  ))خارجي خارجي ( ( 

مصادر التحفيز مصادر التحفيز 

..املعلمة تثري احلافز الداخلي لدى املتعلمة املعلمة تثري احلافز الداخلي لدى املتعلمة 
..جبعل املادة شيقة جبعل املادة شيقة 

  ..ما يدفع املتعلمة ملواجهة حتديات البلوغ للهدف ما يدفع املتعلمة ملواجهة حتديات البلوغ للهدف 
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مصادر التحفيز مصادر التحفيز 

زيادة الرقابة الذاتية زيادة الرقابة الذاتية رقابة المعلمةرقابة المعلمة

مصادر التحفيز مصادر التحفيز 

..املعلمة تثري احلافز اخلارجي لدى املتعلمة املعلمة تثري احلافز اخلارجي لدى املتعلمة 
..جبذب انتباهها للمادة العلمية  جبذب انتباهها للمادة العلمية  

. . بتقييم األداء أثناء القيام باملهام التحصيلية بتقييم األداء أثناء القيام باملهام التحصيلية 
..جعلها شيقة جعلها شيقة //االثابة عندما تعجز املعلمة عن تبسط االثابة عندما تعجز املعلمة عن تبسط 
  ..تشجيع و تعزيزتشجيع و تعزيز
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مصادر التحفيز مصادر التحفيز 

التحفيز اخلارجي التحفيز اخلارجي 
..يعتمد على العوامل البيئية يعتمد على العوامل البيئية 

..مهم للجميع مهم للجميع 
..يفيد مع األطفال يفيد مع األطفال 
..يزول أثره بسرعة يزول أثره بسرعة 

مصادر التحفيز مصادر التحفيز 

التحفيز الداخلي التحفيز الداخلي 
..يبقى أثره مدة أطول يبقى أثره مدة أطول 

..يعتمد على عوامل أكثر تعقيداً يعتمد على عوامل أكثر تعقيداً 
. .  الرغبة ـ الطموح  ـ الكفاءة  ـ اجلدارة   الرغبة ـ الطموح  ـ الكفاءة  ـ اجلدارة  
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الطالبةالطالبة

اختيار الطالبات الاليت تتوقع جناحهن يف النشاط اختيار الطالبات الاليت تتوقع جناحهن يف النشاط 
. . العلمي التحصيلي بناءاً على معايري علمية العلمي التحصيلي بناءاً على معايري علمية 

القدرات العقلية الطائفية المهمة للمتعلمةالقدرات العقلية الطائفية المهمة للمتعلمة
,   ,   سرعة فهم الطالبة لألشكال     سرعة فهم الطالبة لألشكال     

.   .    إدراكها للعالقات بني األشياء      إدراكها للعالقات بني األشياء     
.. قدرا على التصور املكاين      قدرا على التصور املكاين     

.. التجريد  التجريد 
. .  طول فترة االنتباه    طول فترة االنتباه   

.. ذاكرة جيدة    ذاكرة جيدة   
.  .   طالقة يف األفكار و األلفاظ      طالقة يف األفكار و األلفاظ     

.  .   مرونة يف التفكري   مرونة يف التفكري  
. .  أصالة يف التفكري    أصالة يف التفكري   
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السمات الشخصية المهمة للمتعلمةالسمات الشخصية المهمة للمتعلمة

.  .  التحصيل الدراسي اجليد يف املراحل السابقة    التحصيل الدراسي اجليد يف املراحل السابقة    

..النجاح يف النشاط العلمي الالصفي    النجاح يف النشاط العلمي الالصفي    
    

. . وجود موهبة يف أي جمال   وجود موهبة يف أي جمال   

. . إظهار العديد من اإلمارات الدالة على حب االستطالع      إظهار العديد من اإلمارات الدالة على حب االستطالع      

السمات الشخصية المهمة للمتعلمةالسمات الشخصية المهمة للمتعلمة
. . القاء نظرة عن كثب على األشياء        القاء نظرة عن كثب على األشياء        

. . تركزها على األسئلة الغريبة و الشاذة      تركزها على األسئلة الغريبة و الشاذة      

. . االهتمام باألشياء البسيطة و السخيفة أحياناً و حماولة فهمها           االهتمام باألشياء البسيطة و السخيفة أحياناً و حماولة فهمها           
      

. .   اكتشاف األخطاء        اكتشاف األخطاء      
    

. .   اإلجابة على األسئلة بطريقة إبداعية        اإلجابة على األسئلة بطريقة إبداعية      
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. . كراهية الروتني و امليل للتجديد      كراهية الروتني و امليل للتجديد      
  

. .   مهارا يف إجناز األعمال اليدوية    مهارا يف إجناز األعمال اليدوية  

.  .    امليل للقيادة    امليل للقيادة  

..أم أم , , أب أب ,  ,  مدير  مدير  ,  ,  مدرس مدرس , ,  امليل إىل حتدي أفكار السلطات   امليل إىل حتدي أفكار السلطات  

السمات الشخصية المهمة للمتعلمةالسمات الشخصية المهمة للمتعلمة

امليل إىل االستمرار يف النشاط التحصيلي بعد انتهاء الوقت  امليل إىل االستمرار يف النشاط التحصيلي بعد انتهاء الوقت  
. . احملدداحملدد

. . امليل للقيام بعمل مستقل امليل للقيام بعمل مستقل 

.   .   إظهار عالقات بني أشياء أو أفكار ليس بينها ترابط       إظهار عالقات بني أشياء أو أفكار ليس بينها ترابط       

السمات الشخصية المهمة للمتعلمةالسمات الشخصية المهمة للمتعلمة
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السمات الشخصية المهمة للمتعلمالسمات الشخصية المهمة للمتعلم

. . استخدام التشاات و النظائر يف الكالم   استخدام التشاات و النظائر يف الكالم   

.   .    االماك يف االستماع إىل شيء ما       االماك يف االستماع إىل شيء ما      

        .. حيوية ونشاط شديدان    حيوية ونشاط شديدان   

..هناك اختبارات نفسية لقياس ذلك     هناك اختبارات نفسية لقياس ذلك     

آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
..وجود برنامج  تعليمي جيد     وجود برنامج  تعليمي جيد     

.  .  قابل للتطوير حبسب احلاجة       قابل للتطوير حبسب احلاجة       

. .   معرفة ميول و اجتاهات و قدرات املتعلمة أمر مهم          معرفة ميول و اجتاهات و قدرات املتعلمة أمر مهم        
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آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
..حتديد اهلدف لدى املتعلمة   حتديد اهلدف لدى املتعلمة   

. . ربط كثرياً مما تتعلمه باهلدف      ربط كثرياً مما تتعلمه باهلدف      
. . جيعلها مميزةً  جيعلها مميزةً  

. .  يكون حالة فكرية جديدة و جيدة      يكون حالة فكرية جديدة و جيدة     
..حمتوى جديد حمتوى جديد 

. . أفكاراً جديدة مل تكن موجودة لديها من قبل    أفكاراً جديدة مل تكن موجودة لديها من قبل    

آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 

..ليس كل املتعلمات حباجة لتحريك الدافعية ليس كل املتعلمات حباجة لتحريك الدافعية 
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المعلمةالمعلمة

. . أن تكون متميزةً يف علمها وأداءها      أن تكون متميزةً يف علمها وأداءها      

. . هلا جتارب سابقة يف أنشطة تعليمية ذاتية       هلا جتارب سابقة يف أنشطة تعليمية ذاتية       

. .  تطور معرفتها العلمية و العملية        تطور معرفتها العلمية و العملية       

.. وتطّلع على جتارب اآلخرين       وتطّلع على جتارب اآلخرين      

المعلمةالمعلمة

و   و   ملمةً خبصائص الطالبات النفسية و العقلية و االنفعالية و اجلسمية            ملمةً خبصائص الطالبات النفسية و العقلية و االنفعالية و اجلسمية            
. . االجتماعية  االجتماعية  

..عاملةً بطرق رعاية الطالبات مبختلف فئان       عاملةً بطرق رعاية الطالبات مبختلف فئان       

 قدوة حسنة لطالباا      قدوة حسنة لطالباا     
..خاصة يف األمور اليت سوف تطالبهن ا    خاصة يف األمور اليت سوف تطالبهن ا    
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المعلمةالمعلمة
.  .  حسن تعامل املعلمة و دماثة أخالقها       حسن تعامل املعلمة و دماثة أخالقها       

.  .  التوائم بني املعلمة و املتعلمة       التوائم بني املعلمة و املتعلمة       

. . بذل اجلهد املمكن من املعلمة     بذل اجلهد املمكن من املعلمة     

المعلمةالمعلمة
. . الدخول لعاملها ـ بانضباط ـ طريق اىل عقلها     الدخول لعاملها ـ بانضباط ـ طريق اىل عقلها     

..مشاركة املتعلمات مهومهن و تلمس حاجان        مشاركة املتعلمات مهومهن و تلمس حاجان        

.  .  مجاعية    مجاعية    //املسامهة يف حل مشكالن فردية    املسامهة يف حل مشكالن فردية    
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المعلمةالمعلمة
. . التعامل معها بناءا على خصائص املرحلة العمرية        التعامل معها بناءا على خصائص املرحلة العمرية        

. . مراعاة الفروق الفردية و منح كل متعلمة مكانتها املناسبة هلا          مراعاة الفروق الفردية و منح كل متعلمة مكانتها املناسبة هلا          

. . احلذر من الغرية  احلذر من الغرية  

المادة العلمية المادة العلمية 
. . تنظيم املادة له دور يف حتفيز املتعلمة       تنظيم املادة له دور يف حتفيز املتعلمة       

. . مستوى الصعوبة  و مناسبة للمتعلمة       مستوى الصعوبة  و مناسبة للمتعلمة       

..صلة  احملتوى باهتمام املتعلمات       صلة  احملتوى باهتمام املتعلمات       

. . مستوى تفاعل الكل مع املادة     مستوى تفاعل الكل مع املادة     
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آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
::الدافعية للتعلم تعتمد على     الدافعية للتعلم تعتمد على     

. . توضيح منهج املعلمة يف بداية اللقاء     توضيح منهج املعلمة يف بداية اللقاء     

. . بروز شخصية املعلمة يف طريقتها   بروز شخصية املعلمة يف طريقتها   

. . ابداع طرق خاصة لتفعيل مشاركتها   ابداع طرق خاصة لتفعيل مشاركتها   

..قدرة املعلمة على إبقاء اهتمام املتعلمة مبادا يف املقدمة             قدرة املعلمة على إبقاء اهتمام املتعلمة مبادا يف املقدمة             

آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
..متعلمة ـ    متعلمة ـ    /  /  ميلها لنوع الدراسة ـ معلمة    ميلها لنوع الدراسة ـ معلمة    

.  .  استثارة الرغبة يف التحصيل   استثارة الرغبة يف التحصيل   

.  .  متعلمة ـ    متعلمة ـ    / / الرضى عن التخصص ـ معلمة    الرضى عن التخصص ـ معلمة    

..رفع مستوى تقدير الذات لدى املتعلمة    رفع مستوى تقدير الذات لدى املتعلمة    

. .  تعزيز الثقة يف نفس املتعلمة       تعزيز الثقة يف نفس املتعلمة      
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آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
.  .  التركيز على تلقي املعلومة و توظيفها يف الواقع         التركيز على تلقي املعلومة و توظيفها يف الواقع         

.   .   جعلها تدرك أمهية املوضوع يف حياا   جعلها تدرك أمهية املوضوع يف حياا   

..استثارة التحدي يف نفسها    استثارة التحدي يف نفسها    

.  .  ضبط التنافس بني املتعلمات      ضبط التنافس بني املتعلمات      

آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
..تشجيعها على الوصول للمعلومة     تشجيعها على الوصول للمعلومة     

.   .   اشراكها يف الوصول للمعلومة    اشراكها يف الوصول للمعلومة    

. . جتنب اشعارها بالعجز عن الوصول للمعلومة       جتنب اشعارها بالعجز عن الوصول للمعلومة       

..تنوع املعلومات داخل  املنهج     تنوع املعلومات داخل  املنهج     
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آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
. . وضوح األمثلة املضروبة للمتعلمة     وضوح األمثلة املضروبة للمتعلمة     

. . استخدام وسائل ايضاح  استخدام وسائل ايضاح  

..القصص القصص 

. . االنتقال لواقع احلياة و التطبيق      االنتقال لواقع احلياة و التطبيق      

.  .  اجعلي املتعلمة تستخدم اجلزء األمين من املخ   اجعلي املتعلمة تستخدم اجلزء األمين من املخ   

. . البد من تغيري كيفية و كمية اجلهد املبذول للتعلم   البد من تغيري كيفية و كمية اجلهد املبذول للتعلم   

. .  البدء بالبسيط مث األصعب  البدء بالبسيط مث األصعب 

آيف يتم التحفيز ؟ آيف يتم التحفيز ؟ 
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..تكون مشاركة املتعلمة فعالة  تكون مشاركة املتعلمة فعالة  
..تناقش تناقش 
. . ختطط ختطط 

..تتخذ القرار تتخذ القرار 
..تشترك يف العمل   تشترك يف العمل   

التعليم الفعالالتعليم الفعال

. . بث روح الثقة لدى املتعلمة بث روح الثقة لدى املتعلمة 

حيث أنه ميكن أن تتدرب على الثقة بالنفس   حيث أنه ميكن أن تتدرب على الثقة بالنفس   

من خالل األعمال اإلجرائية     من خالل األعمال اإلجرائية     

     ألن الثقة نتاج للعمل ألن الثقة نتاج للعمل

التعليم الفعالالتعليم الفعال
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فإذا كانت واثقةً من نفسها فإذا كانت واثقةً من نفسها 
.. حتب ذلك العمل حتب ذلك العمل

. . لن تشعر بالتعب اجلسمي لن تشعر بالتعب اجلسمي 

..أو العقلي أو العقلي 

. . أو امللل منه أو امللل منه 

التعليم الفعالالتعليم الفعال

. . إجياد التحدي بإدخال تعديالتإجياد التحدي بإدخال تعديالت

. . تغيري وقت النشاط املعتاد تغيري وقت النشاط املعتاد 

. . أو األوضاع املألوفة   أو األوضاع املألوفة   , , تغيري بعض الظروف  تغيري بعض الظروف  

..التجديد يف االمكانات و الوسائل التقليدية التجديد يف االمكانات و الوسائل التقليدية 

التعليم الفعالالتعليم الفعال
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..ممارسة نشاطات خمتلفة حلل مشكالت ممارسة نشاطات خمتلفة حلل مشكالت 
. . هلا عالقة مباشرة بالتعليم هلا عالقة مباشرة بالتعليم 

. . أو هلا عالقة بأشياء نتفاعل معها يف حياتنا  اليومية  أو هلا عالقة بأشياء نتفاعل معها يف حياتنا  اليومية  
. . وألعاب تنافسية أو تعاونية  وألعاب تنافسية أو تعاونية  
االهتمام بالتغذية الراجعة االهتمام بالتغذية الراجعة 

ألن املتعلم حيصل على تغذية راجعة أكثر يف التدريب العملي ألن املتعلم حيصل على تغذية راجعة أكثر يف التدريب العملي 

التعليم الفعالالتعليم الفعال

. . أفضل تغذية راجعة هي الفورية أفضل تغذية راجعة هي الفورية 

. . الذاتية منها أبلغ الذاتية منها أبلغ 

. . املكتوب منها أكثر أثراً   املكتوب منها أكثر أثراً   

التعليم الفعالالتعليم الفعال
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)  )  التعلم التعاوين  التعلم التعاوين  (  (  ممارسة ما يعرف بـ  ممارسة ما يعرف بـ  
)  )  العلم اجتماعيةالعلم اجتماعية( ( و املشاريع  و املشاريع  

  يف العمل اجلماعييف العمل اجلماعي
جتعل املتعلم يشعر باألمهية جتعل املتعلم يشعر باألمهية 

باعتبار اموعة وليس باعتبار ذاته كفرد    باعتبار اموعة وليس باعتبار ذاته كفرد    

التعليم الفعالالتعليم الفعال

..استخدام اللعب يف التعلم استخدام اللعب يف التعلم 

. . ألنه مرتبط بالشعور باملتعة لدى املتعلمة ألنه مرتبط بالشعور باملتعة لدى املتعلمة 

.. إجياد الروح العلمية لدى املتعلمة    إجياد الروح العلمية لدى املتعلمة   

أن جيب تكون جزء ال يتجزأ من حياته و منط تفكريه    أن جيب تكون جزء ال يتجزأ من حياته و منط تفكريه    

  

التعليم الفعالالتعليم الفعال
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. . مما يذكي العواطف اإلجيابية أثناء التعلم     مما يذكي العواطف اإلجيابية أثناء التعلم     
. .   توفري العواطف اإلجيابية      توفري العواطف اإلجيابية    

. . التركيز ال يكفي البد من العواطف اإلجيابية      التركيز ال يكفي البد من العواطف اإلجيابية      

. . غياا يضعف الدافع للتعلم مع الزمن    غياا يضعف الدافع للتعلم مع الزمن    

..إذكاء العواطف اإلجيابية بالقصص املشوقة      إذكاء العواطف اإلجيابية بالقصص املشوقة      

التعليم الفعالالتعليم الفعال

. . تشجيع حب االستطالع  تشجيع حب االستطالع  

.. املنافسة      املنافسة     

..و احلفالت   و احلفالت   ,  ,   التمثيل و االحتفال     التمثيل و االحتفال    

. .  لعب األدوار   لعب األدوار  

.. النشاطات الرياضية  النشاطات الرياضية 

التعليم الفعالالتعليم الفعال
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.. مهم جعل النشاط العلمي ممتعاً  مهم جعل النشاط العلمي ممتعاً 
  

..اجعلي املتعة واملرح صبغة ال تنفك عن جو التعلم اجعلي املتعة واملرح صبغة ال تنفك عن جو التعلم 
,,هذا الشعور البد أن يتكرر لدى الطالب يوميا يف جو التعلم هذا الشعور البد أن يتكرر لدى الطالب يوميا يف جو التعلم 

..يوجد جيال حمبا للتعلم و القراءة يوجد جيال حمبا للتعلم و القراءة 

 لتسـتمتع املتعلمة جبو التعلم  لتسـتمتع املتعلمة جبو التعلم 

التعليم الفعالالتعليم الفعال

.. تزيد من تركيز بعض الناقالت العصبية يف الدماغ تزيد من تركيز بعض الناقالت العصبية يف الدماغ

. . جتعل املتعلمة تنهمك يف النشاط العلمي جتعل املتعلمة تنهمك يف النشاط العلمي 

..ال تشعر مبرور الوقت ال تشعر مبرور الوقت 

التعليم الفعالالتعليم الفعال



25

..عدم التركيز على التنافس أكثر من التعاون    عدم التركيز على التنافس أكثر من التعاون    

. .  من اخلطأ أن متجد متعلمة على أا  األوىل الوحيدة      من اخلطأ أن متجد متعلمة على أا  األوىل الوحيدة     

  . . و إجياد  روح التحدي و اإلصرار لدى املتعلمة    و إجياد  روح التحدي و اإلصرار لدى املتعلمة    , ,  إبعاد اليأس  إبعاد اليأس 

التعليم الفعالالتعليم الفعال

::مثالمثال
) ) لديه مشاكل مالية و مشاكل دراسية لديه مشاكل مالية و مشاكل دراسية ( (   حصول شخص فقري    حصول شخص فقري  

و هو قريبك  و هو قريبك  , , معروف لديك  معروف لديك  , , على جائزة قيمة إلجناز متميز على جائزة قيمة إلجناز متميز 
معىن اجيايب مل يكن موجوداً معىن اجيايب مل يكن موجوداً = = عالقة بك   عالقة بك   ++حمتوىحمتوى++عاطفة اجيابية عاطفة اجيابية 

  ..موقف التعلم مشابه لذلك موقف التعلم مشابه لذلك ,  ,  من قبل من قبل 
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مثلث اإلبداعمثلث اإلبداع
ـ التحدث بتوسع عن املوضوعات العلمية اليت يبدي الطالب         ـ التحدث بتوسع عن املوضوعات العلمية اليت يبدي الطالب         11

و إثراء بيئة الطالب باملراجع العلمية ذات الصلة           و إثراء بيئة الطالب باملراجع العلمية ذات الصلة           , , اهتماماً واضحاً ا   اهتماماً واضحاً ا   
توفر وقت طويل للنقاش للعمل املراد إجنازه مع          توفر وقت طويل للنقاش للعمل املراد إجنازه مع          .    .    باهتمام الطالب   باهتمام الطالب   

. . األقران أو الشركاء  أي عمل عصف ذهين         األقران أو الشركاء  أي عمل عصف ذهين         
ـ فتح اال للتطبيق و طرح اقتراحات مرشدة وموجهة الختيار         ـ فتح اال للتطبيق و طرح اقتراحات مرشدة وموجهة الختيار         22

.  .  نشاط معني و ممارسته    نشاط معني و ممارسته    
حبث أو دراسة    حبث أو دراسة    ,  ,  ـ بلورة االهتمامات و وجود حب عمل ما      ـ بلورة االهتمامات و وجود حب عمل ما      33

..أو حماولة حل  مشكلة واقعية حمددة        أو حماولة حل  مشكلة واقعية حمددة        ,,موضوع ما موضوع ما 


