
بسم ااهللا االرحمن االرحيیم

 مم26/6/2011 هـ - االمواافق 25/7/1432ااألحد 

االبالسومز ددررووسس إلنشاء االمختصر االدليیل 
االتفاعليیة االمرئيیة

ذذ. عبد ااهللا ددخامة

ـكلم (ـمـوسالـبةــ ااـه)BLOSSOMSز ـختصي ـ ـللغاـباررـ ـ ااإلـ ـنجليیة ـ ـ ـلمةيـیزـ ـيیلاـ ااـ ـلمصي: ـ ااـ ـلمفتاددرر ـ ـ ـللتعليیـةحوـ ـ ـ ـ ـ ااـ ـلمم تتـسدررااـلجـمدـ ا
االريیاضيیاتت أأوواالعلومم.

ـلهاا ـمشنـمدففـ ااـ إإـهزـموـسالــلبرووعع ـنشو ذذااتتـنزااـخاءـ ــمحتة ووااـ ااـمعـسوىى ااـلن ـلمدررووسس ـئيیرـ ااـ ـلتفة ـ ااـــعليیاـ ـلخة ـلتعليیاـبـةصاـ ــ ـ ااـ ـلثم يـفوييـناـ
ااـتاددـم ااـضايـیرـلي وو ــلعلاتت ــبحيیومم،ـ ـيیستفيیثـ ـ ـ ـ ااـ ـلطد ااـ وو ـلمعلميیالبب ـ ــ ـ ــمحتنـمنـ ـتهايـیوـ ـلمجاـباـ ـ ووـ ـيیسانن. إإـفمـهاـ ـنشي ااـهاءـ أأـلذهه ذةةـتاـسدررووسس

جامعيیونن وو معلمونن وو طالبب من شتى أأنحاء االعالم.

ااــمبدتتـلوو ـنتيیجزـموـسالــلباددررةة ااـكرااـــللتةـــ ـلهم ااـملـئاـ ـلمعن ـ ااـفرـ وو ــلعلة ااـشالـتىــحتوممـ ـلحت أأـ آآـمدوودد ـنتشامم ـهماررــ ااـفاـ ـلعي ااـسأـبمـلاـ وو اذذةةـــستفرهه
االجميیع منهما، إإذذ ال يیجوزز لذيي علم أأنن يیحتكرهه لذااته ووال يیشتركه مع ااآلخريین.    

طريیقة تدرريیس فعالة وو مجانيیة وو عالميیة

فعالة
ااــمبالللـخنـم ـنحزـموـسالــلباددررةة إإـ ووـغاــصيیاددةةـعاوولل ااـــضيیفة ـلفصة ااــ ااــحتي.ـسدررااـلل ااآلنن ـقتصى ووــ ااـــضيیفرتت ـلفصة ـفضهـنوـكىــعللــ اءـ

ـيیجم ـ ـبيیعـ ااـ ـلطن ااـ وو ــلمعلالبب ـ ـيیلقثــحيیم،ـ ااــ ــلمعلي ـ ددررـ ـبطاـسم ـيیقرـ ـتقليیةـ ــ اليـیدـ ـتحقة ـ أأـ ـقصق ـتفىـ ـبيیلـعاـ ااـ ـلطن ـفيیمالببـ ـ ـبيینهاـ ـ ـ ـجهنـممـ ووـ ة
ـلطاا ااـ وو ــلمعلالبب ـ ـجهنـممـ أأـ ـمبالللـخنـمرىى.ـخة ااـ ـلباددررةة ـنقتزـموـسالـ ـ ـيیقـرطرححـ وويـیدـجةـ ـفعدةة أأـشإـبةـلاـ ـسترااكك ـمعاـجاذذـ أأووـ ــمعلي أأووـ م

طالب ذذيي كفاءةة علميیة عاليیة وو مهارراا تت متميیزةة في االتدرريیس، من خاللل ددررسس مرئي تفاعلي.    

مجانيیة
اا ـلمزااـموـسالــلبددررووسس ااــئيیرـ ـلتفة ــللجميیرةةـفوــمتةـــعليیاــ ـ ــيیستفيیيـكعــ ــ ـمنهدـ ـلمجاـباــ ـ ــكمباننـ ـسهإلـلاددررةةـ ـتطيـفاممـ ـــتعليیريـیوـ ـفعمـ ذذييـ وو ـتكلفالل ــ ةـ

منخفظة.   
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عالميیة
ـيیس إإـفمـهاـ ـنشي ااـ ددررووسس ـلباء ااـمـوسالـ ـلمز ـئيیرـ ااـ ـلتفة ـ ـعليیاـ أأــ ـمعيیـاجذةةـتـاسة ـ ووـ ـمعلمونن ــ ووـ ـجميینـمالببـطونن ـ أأـ ـنحع ااـ ـلعاء ـلغمـلاـ أأننـ رضض

ـيیستفيی ـ ـ ـ ـمنهدـ ـ ـجميینـمالببـطاـ ـ أأـ ـنحع ااـ ـلعاء ووـلاـ ـهكم. ـتسذااـ ـمبمـهاـ ااـ ـلباددررةة ـجعيـفزـمـوسالـ ااـ ـلتعليیل ــ ـ ااـ وو ـلمعم ـ ـمجيـفةـفرـ ااـلاـ ــلعلي ووـ ومم
االريیاضيیاتت في متناوولل االجميیع بغض االنظر عن االعواامل االجغراافيیة وو االمادديیة. 

ددعوةة إلنشاء ددررووسس االبالسومز

ااـتاـسوااألـعدـن ـلجذةة ــمعيیاـ ااـ وو ـلمعلمونن ــ ـ ااـ وو ـلطونن ااـ ذذوويي ــلكفالبب ااـ ــلعلميیاءااتت ــ ااـ وو ــلتعليیميیة ـــ ااــ ـلعة ـللمسةــليیاـ ـ ـهماــ ـمشيـفةـ ااـ ـنشإـبزـموـسالــلبرووعع اءـ
ـئيیرـمددررووسس ـتفةـ ذذااتتـــعليیاـ ـليیاـعوددةةـجة، ـتكة،ـ ـفعوننـ ووـلاـ ـتشجة ـ ااـ ـلطع ااــعلالببـ ـلمشى ـ ااـكاررـ ـلقة ذذيـیوـ وو ووـلة، ـفقك ــلتصميیاـ ـ ـ ااـ ـلبم ز.ـموـسالـ

بهذهه االمناسبة ندعو كل ذذيي علم أأنن يیعلمه لآلخريین. 

ــتصميی ـ إإـ وو ـنشم ااـ ددررسس ـلباء ااـموـسالـ ـلمز ااـئرـ ـلتفي ـ ـيیخضيــعلاـ ـ ـلمععـ ـ ـيیيیاـ ددـجرـ ـقيیقد ـ ـحسةـ ـبيیبـ ـمعيینةــجيیوـغدااـ ـ ـ ووـ ــتصميیة ـ ـتعليیممـ ـ ــ ــمعيیيـ ن.ـ
ـيینبغ ـ ـ أأننـ ـيیصمي ـ ااـ ــبحيیدررسسـلم ـيیحفثـ ـ ااـ ـلطز ااــعلالببـ ـلمشى ـ ااـكاررـ وو ـلتفة ـ ااـعاـ وو ـلتفكيیل ـ ـ ـ ـبنقرـ ـ ــتعتبد.ـ ـ ااألـ ـنشطر ـ ااألـ وو ااـــسئلة ـلتة ـستطيـ رححــ
ااــعل ـلطى أأـمالببـ ـمكمـهن ااـنوـ ددررسس ـيینبغز.ـموـسالــلباتت أأننـــ ـتصمي ـ ااألـ ـنشطم ـ أأننـ وو ـتصة ااألـ ــبحيیةـــسئلاغغ ـتشكثـ ـ ـتحلـ ـفكايـیدـ ـللطايـیرـ الببــ
ــتحفوو ااــعلمـهزـ ــلتفكيیى ووااـــبنقرـــ ـلعمد ـ ااـ ـلجمل ـ ووـعاـ ـيینبغي. أأننـــ ـيیشكي ـ ااـ ـــلتعليیل ااــ ـلتجم ااــيیبرــ ـلعمي ـ ااـ ااــللرييـــلفقودد ـــلمقتدررسس ـتصميیمرححـ ــ ـ ــبحيیه،ـ ثـ

يیكونن االهدفف هو أأنن يیتعلم االطالبب من خاللل االتجربة وواالمماررسة.       

كيیف تصمم ددررسس االبالسومز

ـفك ـقيیقدد٢۲٥هـتدـمدررسسـبرـ ـ ـقسممـثة،ـ ـ إإـ أأـله ـبحيیزااءـجى ـ الـ ـتتعث ـ ووـئاـقدد٤ىـلإإ٣۳زءـجلـكدةةـمدىىـ ـبحيیق، ـ ـيینتهثـ ـ ـ وةةـعدـبزءـجلـكيـ
ـلطاا إإـ إإـلالبب ـتمى ـنشاممـ ااـ وو ـلجاطط أأــعلوااببـ ــسئلى ـتتحةـ ـ ـفكمـهدااـ ـتبمـثا.يـیرـ ااـ ـلجدأأ ااـ ـلتزء ـبتلخيیيـلاـ ـ ــ أأـ ـنتمـهص ااـئاـ ـلنشج ـ ااإلـ وو ــستنتاطط ـ اتتـجاـ
ـلمستنبطاا ــــ ـ ااـمةـ ـلنشن ووــ ــتجيیاطط ااألـعبـ ااـــسئلن ـنهدــعنتـحرـطيــلتة اايـیاـ ـلجة ااـ ـيینبغق.ــسبذييـلزء أأننـــ ـتحي أأننــعلرصصـ ـتكى ااألـ زااءـجونن

متناسقة وو متراابطة. أأنظرإإلى مخطط تصميیم ددررسس االبالسومز...

ـيینبغال ـ ـ أأننـ ـتتعي ـ ااـمدىىـ ـلجدةة أأـ ااألوولل ـكثزء ددـمرـ ـقيیقتن ـ ـ ـلهمالـخانن،ـ ـ ـتقاـ ـنفسدممـ ـ ووـ ـتقك، ااـضوـمدممـ ووـلوعع ـتبيیدررسس ـ أأـ ـهميیتن ـ ـ ااـفهـ ـلحيیي ـ اةةـ
ووــميیوــليیاا ـتطرةةـشاــمبة، أأـسرححـ (أأوو ــمحيیة)ـــسئلؤااال ـيیكرااـ ــبمتوننـ ااـهةــعيیوـندررسس.ــلللـخدـمةـباـ ـلسذاا أأـ (أأوو ـمهمدـجة)ـــسئلوآآلل ـ أأــحيیة،ـ ـنهث اـ

ستحددد جوددةة وو فعاليیة االدررسس.

ااـمأأ ـلجا ااألـ ـفتخصصرــخيیزء ـ ـ ـللجهــ أأييـعوااببــ ووـــمتبؤااللـسن ـيیكدـقق، ااـموننـ ـلضن أأننـ ـتستحضروورريي ـ ــ ااـ ـلسر ااـ ةيـیدااـبيـفهــحترـطذييـلؤاالل
ووـلاا إإــتقدررسس ـمتكةـباـجدمم ووــعنةــملاــ ـملخصدممــتقكـلذـكه. ـ ألــ ااـفاءـجاـممـها الـلي وو ـتنسدررسس أأننــ ااـعدـتى ـلطو أأننـفالببـ ــيیتعمقي ـ أأــ رــكثواا

في االموضوعع وو رربما تطرحح أأسئلة وو تدعوهم لكي يیفكروواا فيیها مستقبال.   
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ـنهدــعن اايـیاـ ـلجة ااألـ ـيینبغرــخيیزء ـ ـ ننـ أأ ـتكي أأـ ااـهونن ـتحققدـقدررسسـلداافف ـ ـ ـبعت.ـ ـنهدـ اايـیاـ ـتخصدررسس،ـلة ـ ــللمعلهـلالـخنـمهـجوــتتزءااـجصـ ـ مــ
ــلمضيیاا ـ ووـ ـتلخف ــكتبتاـمهــفيیصــ ـ ددـفهـ ـليیي ااـ ــلمعلل ـ ـتشثــحيیم،ـ أأـ ااـهرحح ووااـلداافف ـلشدررسس، ااـ ـلمتعلقرووطط ــ ـ ـ ـلمعاـبةـ ـ ااـفرـ ـلمسبقة ـ ـ ـ ـللطةـ ووـلاــ ب،

ااألنشطة.  

ما يینبغي أأنن تعرفه عن ددررسس االبالسومز

- ددررسس االبالسومز ليیس ددررسا تقليیديیا.١۱

- ددررسس االبالسومز يیتناوولل موضوعا ذذاا أأهميیة، بطريیقة غيیر تقليیديیة (أأنظرإإلى مخطط تصميیم ددررسس االبالسومز).٢۲

ـــتعتب-٣۳ ااـمزءـجلـكدةةـمرـ ـمهمالـماـعدررسسـلن ـ ــتحقيیيـفاـ ـ أأـ ااـهق ـيینبغدررسس.ـلداافف أأننـــ ـتكي ااـعاـمزءـجلـكدةةـموننـ ـلجداا ااألووللـ نـمزء
 ددقاددقق. ٤ إإلى ٣۳

- يینبغي أأال تتعدىى مدةة االجزء ااألوولل ددقيیقتانن. وويینبغي أأنن يیصمم بشكل جيید بحيیث يیجلب ااهتمامم االطالبب.٤

- بما أأنن االدررسس مرئي، وولكي ال يیكونن ممال، يینبغي تصويیر االمشاهد خاررجج غرفة االتدرريیس ما أأمكن.٥

ـتعتب-٦ ـ ـ ااألـ ـنشطر ـ أأـمةـ ـمكمـهن ااـنوـ ووـلاتت ـلتاـبدررسس ـيینبغيـلاـ ـ ـ أأننـ ـتصمي ـ ـبعنمـ ـ ـئقاـفةيـیاـ ـبحيیةـ ـ ـتكثـ ـمفيیوننـ ـ ووـ ـممتعدةة ـ ـ ووـ ـتشكة ـ ـتحلـ ايـیدـ
للطالبب وو أأال تكونن بديیهيیة. 

  

مالحظة:

ـنشطأأ ـ ـتتحةـ ـ ااـ ـلطدىى الـ ـتعنالبب ـ أأـ ـنشطي ـ ـيیستحيیةـ ـ ـ ـ أأووـ ـيیصعل ـ ااـ ـلقيیب ـ ـبهاممـ أأـهلـبا،ـ ـنشطي ـ ـتجعةـ ـ ااـ ـلطل ـيیفكالببـ ـ ـبشكرووننـ ـ ـنقلـ ووـ ديي
يیتساءلونن وو يیحللونن بطرقق علميیة ممنهجة. 

االخطوااتت االتي يینبغي إإنجاززها

إإنشاء ددررسس االبالسومز يیتطلب إإنجازز االخطوااتت االتاليیة:

االخطوةة ااألوولى: االفكرةة االعامة

االخطوةة االثانيیة: االخطة أأوو االتصميیم

االخطوةة االثالثة: مسوددةة االنص

االخطوةة االراابعة: ددليیل االمعلم

االخطوةة االخامسة: االتصويیر

االخطوةة االساددسة: تقديیم االمعلوماتت وو االملفاتت االتي ستضافف إإلى موقع االبالسومز   
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ـلماا ـصفوااـ ـلكاتتـ ـخطلـ ـبشكةـجدررـموةةـ ـ ددـ ـقيیل إإـكوـترووـبيـفقـ ـنشولل ااـ ااـلاء ـلمدررووسس ـئيیرـ ااـ ـلتفة ـ ـيینبغة.ـــعليیاـ ـ ـ أأننـ ـتتي ااـ ـلمصم ـ لـكىــعلةـقاددـ
ـخط اايـیرـفرففـطنـموةةـ ببـموـسالــلبق أأننــقبMITز ــيیستطيیل ــ ااـحـاصعـ ااإلـلب ـنتقدررسس إإــ ااـلالل ـلخطى ـ ااـ ـبعة.ــليیاــلتوةة ـجعرااـمدـ ـخطلـكةـ وةةـ
ـست ـحظالـمـلسرـ إإـ وو ـقتاتت ـلصاتتـحرااـ ااـحاـ ووـلب ـستدررسس ـبمقـفرـ ـعيیوااـ ـلتدـ اايـیرـفـلصوـ ـلبق ـلنسخاـبزـمـوسالـ ـ ـ ااـ ـلمعة ـ ـيینبغة.ـلدـ ـ ـ ىــعليـ

صاحب االدررسس أأنن يیتفاعل مع تلك االمالحظاتت ووااإلقترااحاتت بشكل إإجابي وو جديي.     

أأـنأأ ااآلنن ااـمت ـلخطامم ـ ااألووـ ووـلوةة ااـباــكتيـهى ـلفكة أأننــقبرةة.ــ الــتبل أأننـبدأأ، ـيیكد إإـلوننـ ـلمك ـبمضماممـ ـ ـ ااـ ـتتكىــحتوللـكوـترووــلبونن ـفككـلوننــ رةةـ
ـــمختلوللـح ااـ ـقعوــلتف ااـ وو ـــلمتطلباتت ــ ااـ ـــلمتعلقاتت ــ ـنشإـبةـ ااـ ددررسس أأـموـسالــلباء وو ـتفكتـنز. ااـفرــ ـلفكي ـفكرةة،ــ ــمتميیوااننــعنيـفرـ ــيیجلزــ ااـ ـهتمب اممــ
ـلطاا أأـ وو ـتكتتـنالبب. ـ ااـ ـلفكب ـ ـتطرةة،ـ إإـ أأـلرقق ـهميیى ـ ااـ ـلمة ووـضوـ ـقتالـعوعع ـلحيیاـبهـ ـ ااـ ـليیاةة ـميیوـ ووـ وو ـتطبيیقحـضة ـ ـ ـ ااـتاـ ـلعمليیه ــ ـ ووالـ ـتنسة. ـ أأننـ ى
ــيیميیاـمـحضوـت ااـ ـلطز ااــيیقرـ ـبهيــــستلقيــلتة ااـ ووـلا ـلمخطاــفقدررسس ـ ـ ــتصميیطـ ـ ااـ ددررسس ـعلمدــلقز.ـموـسالــلبم ــهميیأـبتــ ااألـ ـنشطة ـ ــلنسباـبةـ دررسسـلةــ
ـلباا ووـمـوسالـ ـلهز، ـيینبغذااـ ـ ـ ننـ أأ ـتتطي ـ إإـ ــمختلىـلرقق ـ ااألـ ـنشطف ـ ااـ ـلتة ـسيیقيـ ـ ـبهوممـ ااـ ـلطا ووالـ ـتسنالبب. ـ أأننـ ااألـضوـتى ااـكاـمح ـلتن ـسيیتيـ ـ مـ
ـلتصاا ـ ـفيیهريـیوـ ـ ااـ وو ـلمشا ـ ااـهاـ ـلتد ـستكيـ ـ ااـفوننـ ـلشي أأننـكذـتط.يـیرـ وويـیرـشلـكر إإددـتوررةةـصط ـجهاـمودد ااـفاـ ـلشي ـيیجطيـیرـ أأننـ ـيیكب نـماـنوـ

ـمص ــمفتاددررـ أأـحوـ إإذذااـمة. ااألــتلتـناـكا ااـطرـشك وو ـلصة ـمحفوررـ ـ ـبقةـظوـ ـنيیوااـ ااـ ـلملكيین ـ ــ ـــفعليیةـ أأننـ ـتحصك ـ إإذذننــعللـ ــمكتى ااـموببـ ـلجهن ـ ةـ
االتي هي صاحبة االحقوقق.

مالحظة:

وو أأخيیراا يینبغي أأنن يیجيیب موضوعع االفكرةة على االسؤاالل االتالي،

ما االذيي يیجعلك تعتقد أأنن موضوعك سيیفضي إإلى ددررسس بالسومز ممتازز؟

تم بحمد هللا
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