
 

 

 

االستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس  

: اإلطار العام للدورة 

إلمام المتدربٌن ببعض استراتٌجٌات التعلٌم الحدٌثة  والتعرف على أبسط الطرق لتطبٌقها أثناء سٌر 

. الدرس 

 

: أهداف الدورة 

: فً نهاٌة الدورة أتوقع من المتدرب أن ٌكون قادراً بإذن هللا تعالى على 

 .را على التمٌز بٌن التعلم القلٌدي والتعلم النشط أن ٌكون قاد -1

 .قادر على استخدام طرق التعلم النشط بصورة صحٌحة  -2

قادر على اإلهتمام باألنشطة والمشارٌع الهادفة ، تلك التً تركز على حل المشكالت وتوصل  -3

 .إلى نواتج تعلٌمٌة ذات قٌمة 

 .ت ولٌس مصدر لها قادر أن ٌكون مسٌر وموجه ودلٌل للمعارف والمعلوما -4

 .قادر على مراعاة الخبرات السابقة للطالب وتوجٌهه لبناء خبرات جدٌدة  -5

 .قادر على االهتمام بجمٌع مجاالت وقدرات الطالب  -6

 

: عدد المتدربٌن وزمن البرنامج التدرٌبً 

الفترة عدد المتدربٌن   عدد األٌام  عدد الساعات 

صباحٌة  30 8 24

 

 

 

 

 

 



التدرٌبً  محتوى البرنامج

المحتوى التدرٌبً الوقت الٌوم 

مفهوم التعلم النشط خصائصه وأهدافه  10  -8:30األحد 

راحة  1:30 -10

دور المعلم فً التعلم النشط  12  -10:30

استراتٌجٌة التعلم التعاونً جٌسكو ، الهدف منها  10  -8:30االثنٌن 

ومسمٌاتها المختلفة ، خطوات التطبٌق 

راحة  1:30 -10

تطبٌق عملً  12  -10:30

تطبٌق عملً الستراتٌجٌة الفصل المقلوب  10  -8:30الثالثاء 

راحة  1:30 -10

استراتٌجٌة الفصل المقلوب ، تعرٌفها ، أهدافها ،  12  -10:30

. خطوات تطبٌقها 

استراتٌجٌة عظم السمكة تعرٌفها ، الهدف منها ،  10  -8:30األربعاء 

. ا خطوات تطبٌقه

راحة  1:30 -10

تطبٌق عملً  12  -10:30

استراتٌجٌة الكرسً الساخن ، تعرٌفها ، أهدافها ،  10  -8:30الخمٌس 

. خطوات تطبٌقها 

راحة  1:30 -10

تطبٌق عملً  12  -10:30

استراتٌجٌة أعط واحدة وخذ واحدة مفهومها ،  10  -8:30األحد 

. أهدافها ،  خطوات تطبٌقها 

راحة  1:30 -10

تطبٌق عملً  12  -10:30

استراتٌجٌة المراسل المتنقل ، تعرٌفها ، أهدافها ،  10  -8:30اإلثنٌن 



تطبٌق عملً  .خطوات تطبٌقها 

راحة  1:30 -10

استراتٌجٌة أرسل سؤاالً ، تعرٌفها ، أهدافها ،  12  -10:30

تطبٌق عملً .خطوات تطبٌقها 

عملٌة  تطبٌقات 10  -8:30الثالثاء 

راحة  1:30 -10

ة عملً اتتطبٌق 12  -10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التعلم النشط 

 

 :لمقدمة ا

 الحمد هلل رب العالمٌن وصل اللهم على محمد وعلى آل بٌته الطٌبٌن وصحبه المنتجبٌن    

قوم به فً العملٌة إن االهتمام بالمعلم وتنمٌته وتأهٌله ما هو اال انعكاس ألهمٌة الدور الذي ي    

التعلٌمٌة هذا الدور الذي أكد أن المعلم هو المحور األساسً والرئٌسً والذي ال غنً عنه فً 

 . العملٌة التعلٌمٌة

لذا فإن نجاحه متوقف على إعداد معلم كفء ٌتمتع بشخصٌة مستقرة منفتحة ، قادرة علً البذل     

ة ، وإعداد أكادٌمً متنوع وكاف ، متفهم لحاجات والعطاء واالبتكار والتجدٌد ، ٌتصف بثقافة عام

الطالب ، وخصائص نموهم ، مهٌئا الكتشاف مشكالتهم ونقاط ضعفهم ، قادراً علً توجٌههم 

وإرشادهم ، وتٌسٌر التعلم لهم ، وإزاء هذه القناعة بأهمٌة دور المعلم ال بد من تحسٌن أداء 

دٌدة فً تفعٌل العملٌة التعلٌمٌة ، وذلك من خالل وكفاءة المعلمٌن وكٌفٌة تطبٌقهم لالتجاهات الج

وقوف المعلمٌن علً الحدٌث من طرائق التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم وكٌفٌة 

 . تطبٌق تلك الطرق وهذه الوسائل مٌدانٌا

على العملٌة وٌعتبر التعلم النشط احد االتجاهات التربوٌة والنفسٌة التً لها تأثٌر إٌجابً كبٌر     

التعلٌمٌة التعلمٌة فهو ٌنقل دور المعلم من ناقل للمعارف والمعلومات الى مٌسر ومرشد لتعلٌم 

الطالب ، ومن خالل تطبٌقه نستطٌع أن نخلق بٌئة تعلٌمٌة تعلمٌة غنٌة بالمواقف والمهام ، بحٌث 

ب بنفسه ، وٌجعله ٌنصت الطالب وٌقرأ وٌكتب وٌتحدث وٌفكر بعمق االمر الذي ٌدعم ثقة الطال

قادرا على ترتٌب االولوٌات ، وحل المشكالت ، واتخاذ القرارات ، باإلضافة الى اكسابه مهارات 

 .التعاون والتفاعل والتواصل مع االخرٌن

وأهدافه ،  وتهدف هذه الورقة الى التعرف على مفهوم التعلم النشط ، و خصائصه ، ومبادئه،     

الخ، باإلضافة .. المعلم والطالب فٌه : ته ، ومتطلباته ، ودور كالً منوأهمٌته ، وعناصره ، وفلسف

الى تطبٌق بعض استراتٌجٌاته ؛ لتنمٌة الممارسات التدرٌسٌة للمعلمٌن فً ضوء مدخل التعلم 

 .النشط

   

 :تعرٌف التعلم النشط     •

 

والمشارٌع بفاعلٌة  طرٌقة تعلٌم وتعلم فً آن واحد حٌث ٌشارك الطالب فً األنشطة والتمارٌن -

كبٌرة ، من خالل بٌئة تعلٌمٌة غنٌة ومتنوعة ، تسمح لهم باإلصغاء اإلٌجابً والحوار البناء 

والمناقشة الثرٌة والتفكٌر الواعً والتحلٌل السلٌم والتأمل العمٌق لكل ما تتم قراءته او كتابته او 

وٌدفعهم الى تحقٌق األهداف  دراسته مع وجود معلم ٌشجعهم على تحمل مسؤولٌة تعلٌم أنفسهم

 .تحت اشرافه



 :فلسفة التعلم النشط

 .ما اسمعه أنساه

 .وما اسمعه وأراه ، أتذكر القلٌل منه

 وما أسمعه وأراه وأطرح أسئله عنه وأناقشه ، ابدأ فً فهمه

 .وما أسمعه وأراه وأناقشه وأطبقه ، أكتسب المعرفة والمهارة منه

 .قنه جٌداً وما أقوم بتعلٌمه لآلخرٌن ، أت

 

 :خصائص التعلم النشط

 .التركٌز على مسؤولٌة الطالب ومبادراته فً الحصول على التعلم         -

 االهتمام باستراتٌجٌات التعلم وكذلك التفكٌر والتأمل بخطوات التعلم         -

 االهتمام باألنشطة والواجبات الهادفة التً تركز على حل المشكالت         -

 اعتبار المعلم مٌسر وموجه ودلٌل للمعارف والمعلومات ولٌس مصدرها         -

 االهتمام بالتعلم الذي ٌعتمد على محتوى تعلٌمً أصٌل وصحٌح         -

 االهتمام بالتعلم التعاونً         -

 ٌتم البناء المعرفً للطالب اعتمادا على الخبرات التعلٌمٌة السابقة          -

 جانب اللهو البريء فً فعالٌات التعلم النشطوجود          -

 التركٌز على االبداع وااللهام         -

 االهتمام بالتغذٌة الراجعة المستمدة من الخبرات التعلٌمٌة         -

 التركٌز على مبدأ التحدي القابل للتنفٌذ مع وجود دعم مناسب          -

 اطفٌة والعقلٌة للطالباالهتمام بالمجاالت الجسمٌة والع         -

 على المعلم استخدام عدة استراتٌجٌات لنجاح فرص التعلم النشط          -

 

 :مبادئ التعلم النشط

 .اشتراك الطالب فً الموقف التعلٌمً واألنشطة والمهام بفاعلٌة وإٌجابٌة         •

 .اشتراك الطالب فً اختٌار نظام العمل وأسالٌبه         •

 .شجٌع نقاشات الطالب والسماح لهم بطرح األسئلة للمعلم أو لبعضهم البعضت         •

 .تطوٌر مهارات الطالب العقلٌة وتنمٌتها وتفعٌل مهارات التفكٌر العلٌا         •

 . اشراك الطالب فً تقوٌم أنفسهم وزمالئهم         •

 .تعدد مصادر التعلم وتنوعها         •

 .الطالب وحرٌة حركتهم التنوع فً جلوس         •

 . إتباع طرق وأسالٌب واستراتٌجٌات تدرٌسٌة متمركزه حول المتعلم         •



 ..تقدٌم التغذٌة الراجعة للطالب أوالً بأول         •

 .التركٌز على اكتشاف القٌم والمعتقدات والتوجٌهات لدى الطالب         •

 

 :أهداف التعلم النشط

 .ب مهارات التفكٌر العدٌدةإكساب الطال         •

 .تدرٌب الطالب على القراءة الناقدة         •

 .التنوٌع فً األنشطة التعلٌمٌة المالئمة للطالب لتحقٌق االهداف التربوٌة         •

 .دعم الثقة بالنفس لدى الطالب نحو مٌادٌن المعرفة المتنوعة         •

 . وٌات فً القضاٌا المهمةمساعدة الطالب على ترتٌب االول         •

 .تشجٌع الطالب على طرح األسئلة المختلفة         •

 .تشجٌع الطالب على حل المشكالت         •

 .تحدٌد كٌفٌة التعلم للمواد الدراسٌة المختلفة         •

 .قٌاس قدرة الطالب على بناء االفكار الجدٌدة وتنظٌمها         •

 (.أن ٌعلموا أنفسهم بأنفسهم)ى التعلم الذاتً تشجٌع الطالب عل         •

 .اكساب الطالب مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع اآلخرٌن         •

 .ترجمة مهارات التفكٌر اإلبداعً         •

 .اكساب الطالب المهارات والمعارف واالتجاهات المرغوب فٌها          •

 .ر العلٌا كالتحلٌل والتركٌب والتقوٌماكساب الطالب مهارات التفكً         •

 

 :أهمٌة التعلم النشط

 .ٌزٌد من اندماج الطالب فً العمل         •

 .ٌجعل التعلٌم متعة وبهجة         •

 .ٌنمً العالقات االجتماعٌة بٌن الطالب بعضهم لبعض وبٌن المعلم والطالب         •

 .عبٌر عن الرأيٌنمً الثقة بالنفس والقدرة على الت         •

 . ٌنمً الدافعٌة فً إتقان التعلم         •

 .ٌعود الطالب على اتباع قواعد العمل وٌنمً لدٌهم القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة         •

 .ٌساعد فً إٌجاد تفاعل إٌجابً بٌن الطالب         •

 . ٌعزز روح المسؤولٌة والمبادرة لدى الطالب          •

 .مً الرغبة فً التعلمٌن         •

 

 



 :متطلبات التعلم النشط

 .رأي عام ٌؤمن بأهمٌة التعلم النشط          •

 .خصائص شخصٌة للمعلم         •

 زٌادة االهتمام بالمتعلم         •

-تقوٌم أقران-إلقاء أسئلة -كتابة-قراءة-تلخٌص -تكلٌفات-تجارب -مناقشات)أنشطة تعلٌمٌة ثرٌة          •

 (ألخ..ذاتً تقوٌم

 (تغٌٌر شكل الفصل)تنظٌم المجموعات داخل الفصل الدراسً          •

 (الخ..اكتشاف، أقران، تعاونً: )استراتٌجٌات تدرٌس متنوعة         •

 :دور الطالب فً التعلم النشط

طرح األسئلة ، وفرض الفروض ، واالشتراك فً : ٌمارس أنشطة تعلٌمٌة تعلمٌة متنوعة ، مثل     •

 .المناقشات ، والبحث والقراءة ، والكتابة ، والتجرٌب

 . ٌكون مشاركاً ومنفذاً للدروس بإٌجابٌة وفاعلٌة         •

 .ٌبحث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة         •

 .ٌشترك مع زمالئه فً تعاون جماعً         •

 .مشكالتٌتبع األسلوب العلمً فً التحلٌل والتفكٌر وحل ال         •

 .ٌطرح أسئلة وأفكارا أو آراء جدٌدة         •

 .ٌشارك فً تقوٌم ذاته         •

 :دور المعلم فً التعلم النشط

 :قبل التنفٌذ: أوالً          •

 تحدٌد األهداف -1         •

 .تكوٌن المجموعات -2         •

 إعداد المادة -3         •

 .تحدٌد الوقت-4         •

 .تحدٌد األدوار -5         •

 .إعداد األنشطة -6         •

 .اختٌار االستراتٌجٌات المناسبة لكل فترات الدرس-7         •

 (. قواعد للعمل ، قوانٌن للفصل ، قوانٌن للتعلم التعاونً: )ٌضع دستورا لطالبه داخل الفصل-8    •

ة المناقشات وتصمٌم المواقف التعلٌمٌة اإللمام بمهارات هامة تتصل بطرح األسئلة وإدار-9       •

 .المشوقة والمثٌرة

 



 :أثناء التنفٌذ: ثانٌاً          •

 .ٌشرح المهام -1         •

 .ٌحدد المسئولٌة الفردٌة والجماعٌة -2         •

 .ٌنوع األنشطة وأسالٌب التدرٌس وفقا للموقف التعلٌمً وقدرات الطالب -3         •

 وتحمل المسؤولٌة خدم أسالٌب التً تشجع الطالب على المشاركة، ٌست-4         •

 .ٌراقب سلوك الطالب -5         •

 ٌشجع الطالب على التعاون ، وٌكون موجا ومرشداً ومٌسراً للتعلم-6         •

 .ٌقدم للطالب المساعدة الضرورٌة -7         •

 .لعملٌة التعلٌمٌةٌجعل الطالب مكتشفا ومجربا وفاعال فً ا-8         •

 .ٌربط التدرٌس ببٌئة الطالب وخبراتهم-9         •

 .ٌعمل على زٌادة دافعٌة الطالب للتعلم-10         •

 .ٌراعً التكامل بٌن المواد الدراسٌة المختلفة-11         •

 :نهاٌة التنفٌذ: ثالثاً          •

 .فحص اإلنتاج -1         •

 .اءتقوٌم األد -2         •

 .اكتشاف نواحً الضعف والقوة عند الطالب وتوفٌر الفرص لمزٌد من النجاح-3         •

 .تطوٌر األنشطة-4         •

 .تقوٌم ذاتً -5         •

 .عمل ملف لكل طالب-6         •

 :نصائح للبدء بتصمٌم أنشطة التعلم النشط     •

 .ابدأ بداٌة متواضعة وقصٌرة -1         •

 .طور خطة لنشاط التعلم النشط ، اجمع معلومات حولها ، جربها، عدلها ، ثم جربها ثانٌة -2     •

 .جرب ما ستطلبه من الطالب بنفسك أوالً  -3         •

 .كن واضحاً مع الطالب مبٌناً لهم الهدف من النشاط -4         •

 .اتفق مع الطالب على إشارة لوقف الحدٌث-5         •

 .شّكل أزواج عشوائٌة من الطالب فً األنشطة-6         •

إن شرط النجاح فً تطبٌق التعلم النشط هو التفكٌر والتأمل فً الممارسات التدرٌسٌة ومتابعة  -7       •

 .الجدٌد

 

 

 



 :التخطٌط لنشاط فً التعلم النشط

 :لم النشطمن المفٌد أوال اإلجابة عن األسئلة التالٌة عند تصمٌم أنشطة فً التع         •

 ما الهدف من النشاط؟  -1         •

ما هً أطراف التفاعل؟ متعلم مع آخر ٌجلس بجواره ، متعلم مع آخر ال ٌعرفه ، مجموعة من -2     •

 المتعلمٌن

 .ما موعد النشاط؟ بداٌة اللقاء ، منتصف اللقاء ، نهاٌة اللقاء ، أو اللقاء كله-3         •

 ٌلزم للقٌام بالنشاط؟كم من الزمن -4         •

 .أسئلتهم، أم أنهم سٌكتفون بالمناقشة/أفكارهم/هل سٌكتب الطالب إجاباتهم-5         •

 هل سٌسلمون اإلجابة ؟ وهل سٌكتبون أسماؤهم على الورق؟-6         •

 .هل سٌعطً الطالب وقتاً كافٌاً للتفكٌر فً إجاباتهم وفً مناقشتها مع المعلم -7         •

 هل سٌناقش العمل الفردي أم الزوجً مع الفصل بأكمله؟-8         •

 هل سٌزود الطالب بتغذٌة راجعة حول نشاطهم؟؟-9         •

 ما االستعدادات الالزمة للنشاط؟ وما المطلوب من الطالب للمساهمة الفاعلة؟ -10         •

 

 :خطوات تحوٌل وحدة أو درس إلى تعلم نشط

وما ال ٌمكن تعلمه اال عن طرٌق االلقاء . وما ٌمكن تعلمه بالتشارك . باالكتشاف حدد ما ٌمكن تعلمه  •

 وهنا ٌتغٌر دور المعلم بتغٌر طرٌقة التدرٌس. 

إذا ما توافرت لدٌك مصادر تقنٌات المعلومات ، ما الذي ستغٌره فً تدرٌس الوحدة أو الدرس بما  •

 .ٌعزز تعلم الطالب وفهمهم

 :سؤالٌن السابقٌن بناء على إجابتك لل  •

صمم الوحدة أو الدرس بحٌث ٌحل التعلم النشط محل التعلم التقلٌدي آخذا فً االعتبار أهداف الوحدة   •

 .أو الدرس وأهداف المادة

 .صمم أنشطة مناسبة لبٌئة التعلم النشط  •

 .لنشطصمم أنشطة إلقاء ألجزاء الوحدة أو الدرس التً ال ٌمكن تعلٌمها من خالل التعلم ا  •

 .صمم أنشطة تساعد الطالب على تقوٌم تقدمهم خالل الوحدة   •

 .صمم أنشطة تقوٌم مناسبة للتعلم النشط   •

 

 

 

 



 :معوقات التعلم النشط

 .الخوف من تجرٌب أي جدٌد         •

 قصر زمن الحصة         •

 .نقص بعض األدوات واألجهزة         •

 .تعلمٌن وعدم استخدامهم مهارات التفكٌر العلٌاالخوف من عدم مشاركة الم         •

 .الخوف من فقد السٌطرة على المتعلمٌن          •

 .قلة مهارة المعلمٌن لمهارات إدارة المناقشات         •

 .الخوف من نقد اآلخرٌن لكسر المألوف فً التعلٌم         •

على االختبارات تجعل بعض المعلمٌن ٌقاومون أسالٌب التقوٌم التقلٌدٌة المعمول بها والتً تركز      •

التغٌٌر، وٌشعرون أن أسالٌبهم التقلٌدٌة تجعل المتعلمٌن ٌحصلون على نتائج أفضل فً هذه 

 .االختبارات

 :الحلول

 :ٌمكن التقلٌل من الوقت الذي ٌحتاجه استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط عن طرٌق -1

 .منتظم ؛ لٌتعود علٌها كل من المعلم والمتعلم استخدام هذه االستراتٌجٌات بشكل -أ

استخدام طرق ووسائل أخرى خارج الفصل للتأكد من أن المتعلمٌن قد تعلموا المحتوى مثل -ب

 .القراءات الخارجٌة

 :عندما ٌعود المعوق إلى ازدحام الصفوف بأعداد كبٌرة من المتعلمٌن -2

عات صفٌة ٌكلفها بمهمات محددة تقوم بتنفٌذ بعضها داخل ٌستطٌع المعلم تقسٌم الفصل إلى مجمو         -

 .الفصل وبعضها خارج الفصل

 :فٌما ٌتعلق بالنقص فً المواد واألجهزة االزمة لدعم التعلم النشط -3

ٌمكن للمعلم استخدام استراتٌجٌات أخرى والتً ال تحتاج إلى مواد أو أجهزة ، مثل أسالٌب العصف          -

 .شة ، ولعب الدورالذهنً والمناق

 :فٌما ٌتعلق بالخوف من فشل استراتٌجٌات التعلم النشط مع الطالب -4

ٌمكن تخصٌص استراتٌجٌة واحدة كل أسبوع ، وتعرٌف الطالب بها واستخدامها حتى ٌتمرسوا          -

 .على اتقانها ثم االنتقال الستخدام استراتٌجٌة اخرى

 :المعلم بالطرق التقلٌدٌة وكون الطالب متفرجاً فٌما ٌتعلق بالملل والروتٌن وشرح  -5

 -حركً-سمعً-بصري:)ٌمكن تصمٌم أنشطة التعلم النشط وتنوٌعها حسب أنماط المتعلمٌن          -

 .مما ٌجعل التعلم أكثر تشوٌقاً وٌزٌد من دافعٌتهم للتعلم( منطقً

 

 

 



 

 :مقارنة بٌن التعلٌم التقلٌدي والتعلم النشط

 التعلم التقلٌدي تعلم النشطال وجه المقارنة

 غٌر معلنه للطالب معلنة للطالب وٌشاركون فً وضعها وتخطٌطها األهداف

 التلقٌن، مصدر المعلومات االعداد، االرشاد، التشجٌع ، التٌسٌر دور المعلم

 دور الطالب
ٌصغً، ٌحاور، ٌناقش ، ٌفكر، ٌحلل ، ٌطبق ، 

 ٌقوم
 ٌصغً، ٌحفظ ، ٌتذكر، ٌسترجع

 شخصٌة منقادة شخصٌة متكاملة الشخصٌةبناء 

 بٌئة التعلم
تشمل حجرة الصف والمعمل والمسرح والمكتبة 

 .ومٌدان الحٌاة بكل ما فٌها
 حجرة الصف

 ٌصدرها المعلم ٌشترك الطالب مع المعلم فً وضع التعلٌمات التعلٌمات

 على الطالبٌفرضها المعلم  ٌشرك المعلم الطالب فً اختٌار نظام الفصل نظام الفصل

 الصرامة والحزم التعاون-المرح -الحماس شخصٌة المعلم

 تعلٌمٌة تعلمٌة/ تعلٌمٌة الوسائل

 مقاعد ثابتة التنوع فً الجلوس وحرٌة الحركة جلوس الطالب

 األسئلة
ٌسمح للطالب بطرح األسئلة على المعلم وعلى 

 .زمالؤه
 المعلم هو الذي ٌسأل

 ي اتجاه واحدف فً جمٌع االتجاهات التواصل

 واحدة لكل طالب كل طالب ٌتعلم حسب سرعته سرعة التعلم

 التقوٌم
مساعدة الطالب على اكتشاف نواحً القوة 

 والضعف ومقارنة مستوى الطالب قبل وبعد التعلم

إصدار حكم بالنجاح أو الفشل ، 
 .وٌقارن الطالب بغٌره



 

( ع١غىٛ ) اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

: رؼش٠فٙب 

اٌٛعٗ ِٓ ِٛضٛع /اٌطالة ِغ صِالئُٙ اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ٔفظ اٌغبٔت رشار١غ١خ رؼب١ٔٚخ ٠ؼًّ ف١ٙباط

 رزىْٛ اٌّغّٛػخ ا٤ف١ٍخ ِٓ،  ٌّغّٛػبرُٙ ا٤ف١ٍخ ٌّؾبسوزُٙ ف١ّب رؼٍّٖٛ ِب، صُ ثؼذ رٌه ٠ؼٛدْٚ

د ػذ؛ طالة ثؾ١ش ٠ىْٛ وً ُِٕٙ ِزخققبً فٟ دساعخ أؽذ عٛأت اٌّٛضٛع اٌؼبَ اٌّطشٚػ ٌٍذسط

وً طبٌت  اٌّٛضٛع اٌزٞ رُ رمغ١ّٗ ث١ٓ أػضبئٙب طالة اٌّغّٛػخ ا٤ف١ٍخ ٠غبٚٞ ػذد عٛأت

 : ثبٌّغّٛػخ ا٤ف١ٍخ ِغئٛي ػٓ أِش٠ٓ

  اٌّزخقـ ف١ٗ ٌّغّٛػزٗ ٠ٚؾشػ ٌُٙ ِب رؼٍّٗ ػٕٗ ٠مذَ رمش٠شاً ػٓ ِٛضٛػٗ
 ػٕٗ ٠زؼٍُ ِٓ أػضبء ِغّٛػزٗ ِب رؼٍّٖٛ ٚلذِٛا رمبس٠شُ٘

. اٌزٟ رُ اٌزٛفً ئ١ٌٙب ػٓ وً عٛأت ِٛضٛع اٌذساعخ طبٌت ػٍٝ وً اٌّؼٍِٛبدٚثبٌزبٌٟ ٠ؾقً وً 

ٌزىْٛ  رشو١ت ػذح أعضاء ٤ْ أؽذاصٙب ِزؼذدح ٚرؾجٗ وّب ٠مبي ٚرغّٝ أ٠ضبً اعزشار١غ١خ ثبٔٛساِب* 

وّب رغّٝ  , فٟ إٌٙب٠خ ؽىالً ٚاؽذاً وأعضاء فٛسح رُ رشر١جٙب ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌقٛسح اٌىبٍِخ

اٌزذس٠ظ إٌّبظش ٤ْ  عّٛػخ اٌخجشاء ٤ْ فٟ وً ِغّٛػخ خج١ش وّب رغّٝ اعزشار١غ١خاعزشار١غ١خ َ

  .اٌّٛوٍخ ٌٗ  وً خج١ش فٟ ِغّٛػزٗ ِغئٛي ػٓ رذس٠ظ ثم١خ ا٤فشاد فٟ اٌّّٙخ

 :أ٘ذاف االعزشار١غ١خ 

فٟ  رؼبٟٚٔ ظٙشد ِٕز صِٓ لق١ش ئال أٔٙب أصجزذ فؼب١ٌزٙب ٟ٘ رم١ٕخ رؼٍُّ اٌقف١خ jigsaw اعزشار١غ١خ

ٟ٘ رؾبثٗ ٌؼجخ اٌزشو١ت . اٌطٍجخ ٚص٠بدح عٛدح ِخشعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رم١ًٍ اٌقشاع اٌؼٕقشٞ ث١ٓ

ِٕٙب رّضً ِّٙخ طبٌت ٚرىْٛ ضشٚس٠خ عذا العزىّبي اٌّّٙخ ٌٍٚزٛفً ٌٍفُٙ اٌىبًِ  وً لطؼخ، 

 ِب عؼًفارا وبْ ِّٙخ وً طبٌت ِّٙخ ئرْ فىً طبٌت ُِٙ فٟ اٌؼ١ٍّخ ٚ٘زا . إٌٙبئٟ ٌٍّٕزظ

  .االعزشار١غ١خ ِإصشح عذا

اٌّغّٛػخ ٚرٌه ػٕذ اػطبئٙب وً  رؾّغغ ػٍٝ االعزّبع ٚاالؽزشان ٚاالسرجبط سٚؽ١ب ث١ٓ أػضبء

أػضبء اٌّغّٛػخ ٠غت أْ ٠ؼٍّٛا ِغ ثؼض  ئْ. ػضٛ اٌغضء اٌٙبَ اٌزٞ ع١ٍؼجٗ فٟ إٌؾبط اٌزؼ١ٍّٟ

ال ٠غزط١غ اٌطبٌت ِٕفشدا أْ . اٌجبل٠ٟؼزّذ ػٍٝ  وفش٠ك ١ٌٕغضٚا اٌٙذف اٌّؾزشن ث١ُٕٙ؛ ٚوً ؽخـ

اٌزٞ ع١١ّغش اٌزفبػً ِب ث١ٓ " فٓ اٌزؼبْٚ"٘زا ٘ٛ . اٌجبلٟ وفش٠ك ٠ٕغؼ ثؾىً وبًِ ئال ٚأْ ٠ؼًّ ِغ

 .ٌالؽغبط ثم١ّخ ا٢خش٠ٓ وّغب١ّ٘ٓ فٟ أغبص ِّٙبرُٙ ٠ٚمٛدُ٘، طٍجخ اٌقف

 : خطٛاد االعزشار١غ١خ

. ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثزمذ٠ُ اٌذسط فٟ فٛسح ِّٙبد ِٛصػخ ػٍٝ أٚساق ػًّ ثؼذد ِغّٛػبد اٌطٍجخ

ثؼذد طٍجخ ٠ُٚفضً أْ ٠زُ رٛص٠غ اٌّّٙخ اٌٛاؽذح ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ االعشاءاد أٚ اٌّّٙبد اٌقغ١شح  

 (.ػذد اٌطٍجخ= ػذد ئعشاءاد اٌّّٙخ اٌٛاؽذح  ).  اٌّؾّٛػخ اٌٛاؽذح

ػٍٝ ػذد اٌطالة فٟ اٌّغّٛػخ اٌٛاؽذح ٚ ِٓ صُ ثم١خ اٌّغّٛػبد ٚ ؽذح  ّٚصع ئعشاءاد اٌّّٙخ اٌٛا

 .٠فضً أْ رؾذد ثٛسلخ ِٛضؾبً اعُ اٌطبٌت ٚ فمشرٗ اٌّؾذدح فٟ وً ِغّٛػخ



ٚ٘ٛ ؽشط ضشٚسٞ فمذ ٠ىْٛ ) طالة غ١ش ِزغبٔغخ  6 -5رمغ١ُ اٌطالة ئٌٝ ِغّٛػبد ِإٌفخ ِٓ 

 .(٠شٜ اٌّؼٍُ أٔٙب راد أ١ّ٘خ  ٜػذَ اٌزغبٔظ فٟ اٌمذساد أٚ أٞ فشٚق فشد٠خ أخش

  .رؼ١١ٓ طبٌت ٚاؽذ ِٓ وً ِغّٛػخ ومبئذ

 .ئػطبء ع١ّغ اٌطٍجخ ٚلزبً وبف١بً، ٠ُٚفضً أْ ٠ىْٛ ِؾذداً ثؾىً ِغجك ػٍٝ ٚسلخ اٌؼًّ

أٚ اٌّؾزٜٛ ِٓ وً ِغّٛػخ ثزؾى١ً ِغّٛػبد اطٍت ِٓ وً طبٌت ٌذ٠ٗ ٔفظ اٌّّٙخ أٚ االعشاء  

 .(ِٕبلؾخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ اعز١ؼبة ٘زٖ اٌّّٙخ؛ ي (ِغّٛػخ اٌخجشاء) أخشٜ

 

٠غزّؼْٛ ػٍٝ طبٌٚخ ٤ْ وً ٚاؽذ ُِٕٙ ٌذ٠ٗ ٔفظ اٌّّٙخ  1اٌز٠ٓ ٠ؾٍّْٛ اٌشل١ُ 

ٚ٘ىزا  ،  4ٚاٌشلُ ،  3ٚاٌشلُ ، ػٍٝ طبٌٚخ  2وزٌه افؾبة اٌشلُ 

ا لبدس٠ٓ ؽغغ اٌطالة ػٍٝ أْ ٠زٕبلؾٛا ٚ ٠زجبدٌٛا ا٤فىبس ؽٛي اٌّّٙخ اٌّؾذدح العز١ؼبثٙب؛ ١ٌىٛٔٛ

 .ػٍٝ ٔمٍٙب ٌضِالئُٙ فٟ ِغّٛػبرُٙ ا٤ف١ٍخ

 .اٌطٍت ِٓ اٌطالة اٌؼٛدح ئٌٝ ِغّٛػبرُٙ ا٤ف١ٍخ

 .اٌغّبػ ٌىً طبٌت ثؾشػ ِٛضٛػٗ اٚ ِّٙزٗ ٌضِالئٗ فٟ اٌّغّٛػخ ػّب رؼٍّّٗ

 :دٚس اٌّؼٍُ

 .رٛف١ش ا٤دٚاد ٚأٚساق اٌؼًّ

 .رمغ١ُ اٌطٍجخ

 .رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ إٌمبػ ٚاٌؾٛاس

  .لً ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٚطشػ ا٤عئٍخ ئْ ٌضَ ا٤ِشاٌزٓ

ٚػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ؾشؿ ػٍٝ اٌزٛع١ٗ ٚاٌز١غ١ش ٚاإلسؽبد ٚاٌذػُ ؽزٝ ٠ؼٛد وً ػضٛ ٌّغّٛػزٗ 

و١ف ٠ٕبلؼ ؟  ،،،، صُ ٠جذأ ٠ٕبلؼ 

 4اؽشػ ٌٕب اٌّّٙخ  ٠1ؾ١ش ئٌٝ ئؽذٜ اٌّغّٛػبد ٠ٕٚبدٞ سلُ : ِضال 

 1اٌّّٙخ  اؽشػ ٌٕب ٠3ؾ١ش ئٌٝ ِغّٛػخ أخشٜ سلُ 

ٚ٘ىزا ٠مف اٌّؼٍُ ػٍٝ ِذٜ ثشاػخ اٌخجشاء فٟ رٛف١ً خجشرُٙ ٣ٌخش٠ٓ 

 ٠ؼٕٟ ٠زؾًّ اٌطبٌت ِغئ١ٌٛخ رؼٍّٗ ٚرذس٠غٗ ٚرؼ١ٍّٗ ٌجم١خ صِالئٗ

ػٓ اٌّبدح اٌزٟ لبَ اٌطٍجخ ثؼشضٙب فٟ اٌقف ٚلُ  .رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي اخزجبس لق١ش أٚ عٍُ رمذ٠ش

  .ػجخرؼزجشٖ ِغشد ي ثؾغبثٗ ٚاؽزس ثأْ

 



: 1رّش٠ٓ 

موضوع الغٌبة  

. مفهوم الغٌبة فً اإلسالم :  1رقم 

سبب تحرٌمها ؟ :  2رقم 

اآلثار السلبٌة على المجتمع المترتبة على الغٌبة ؟ :  3رقم 

دلٌل حرمتها ؟ :  4رقم 

. أمثلة علٌها :  5رقم 

 

:  2تمرٌن 

: الحرٌة فً اإلسالم 

مفهومها ؟  -1

. قواعد الحكم والنقد السلٌم  -2

. االستدالل من األدلة الصحٌحة  -3

 .ماذا تعنً لك الحرٌة  -4

. أمثلة لمفاهٌم خاطئة للحرٌة  -5



 

اعزشار١غ١خ اٌىشعٟ اٌغبخٓ 

: رؼش٠فٙب 

ػٍٝ طشػ ا٤عئٍخ ِٓ لجً اٌطٍجخ ػٍٝ :( Hot Seat Strategy)رمَٛ فىشح ٘زٖ االعزشار١غ١خ 

 .طبٌت أٚ اٌّؼٍُ ثؾ١ش ٠ىْٛ ِؾٛس ا٤عئٍخ ِٛضٛع ِؾذد ٌٍطٍجخ

 :أ٘ذافٙب 

رُؼذ ٘زٖ االعزشار١غ١خ ِٓ اٌطشق اٌفؼبٌخ ػٕذِب ٠ش٠ذ اٌّؼٍُ رشع١خ ل١ُ ِٚؼزمذاد ِؼ١ٕخ ٌذٜ  -1

. اٌطٍجخ

. رّٕٟ ػذح ِٙبساد ِضً اٌمشاءح  -2

 . ثٕبء ا٤عئٍخ ٚرجبدي ا٤فىبسرّٕٟ ِٙبسح  -3

. ٠ً ثّٛضٛع ِؼ١ٓ أٚ ِفب١ُ٘ ِؼ١ٕخِفضٍخ ػٕذِب ٠ش٠ذ اٌّؼٍُ اٌزفـ -4

 (:Hot Seat Strategy)اٌغبخٓاٌىشعٟ اعزشار١غ١خ خطٛاد * 

: رٕفز ثؼذح طشق ِّىٓ أْ 

: ٌٍطبٌت اٌغبخٓ اٌىشعٟ 

اٌىشعٟ ػ١ٕخ ثبٌغٍٛط فٟ ٠طٍت اٌّؼٍُ ِٓ طبٌت ِزطٛع ر١ّض ثّٛضٛع أٚ ِؾزٜٛ ِؼ١ٓ أٚ ِٙبسح َ

. اٌغبخٓ

. فٟ إٌّزقف ٚثم١خ اٌطالة ٠ؾ١طْٛ ثٗاٌىشعٟ ٠ىْٛ  -

. ٠غ١ت اٌطبٌت ػٓ أعئٍخ اٌطالة -

 أعئٍخ ِفزٛؽخ)ح ِزؼذدح اإلعبثبد ثً أعئً. ٠غت أال رىْٛ ا٤عئٍخ ئعبثبرٙب ثىٍّخ ٚاؽذح -

 :ٌٍّؼٍُ اٌغبخٓ اٌىشعٟ 

ثٙذف رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رى٠ٛٓ ا٤عئٍخ، ٠ٚؾغؼُٙ  اٌغبخٓاٌىشعٟ وّب ٠ّىٓ أْ ٠غٍظ اٌّؼٍُ فٟ 

.  ػٍٝ ا٤عئٍخ اٌّفزٛؽخ

 .فٟ إٌّزقف ٚ اٌطالة ٠ؾ١طْٛ ثٗاٌىشعٟ ثٕفظ اٌطش٠مخ ٠ىْٛ  -

: ِٛػبد فٟ ٔظبَ اٌّظاٌغبخٓ اٌىشعٟ 

طالة ثؼذ أْ لشؤٚا اٌذسط، أٚ ٠مغُ اٌذسط ئٌٝ  6  -٠5مغُ اٌّؼٍُ اٌطالة ئٌٝ ِغّٛػبد فغ١شح  -

. فمشاد ثؾ١ش ٠خزـ وً طبٌت ثفمشح ِؼ١ٕخ

. فٟ إٌّزقف ٚ اٌجم١خ ٠ؾ١طْٛ ثٗاٌغبخٓ اٌىشعٟ ٠غٍظ أٚالً طبٌت ِزطٛع ِٓ وً ِغّٛػخ فٟ  -

اٌىشعٟ ٠ٛعْٙٛ ئ١ٌٗ أعئٍخ ِفزٛؽخ ئِب ػٓ اٌذسط أٚ اٌفمشح اٌزٟ ٠خزـ ثٙب اٌغبٌظ فٟ  -

. اٌغبخٓ

. ٠زجبدٌْٛ ا٤دٚاس ف١ّب ث١ُٕٙ ثؼذ رؾغ١غ اٌّؼٍُ -

. ِؼٍُ ِشالت ٚ ِٛعٗ ٌُٙاي -
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: اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌإلعزشار١غ١خ 

ثأٔٗ عٛف ٠ُغأي صالصخ اعئٍخ ٚ ِٓ ؽمٗ اإلعبثخ أٚ اٌغبخٓ اٌىشعٟ أخجش اٌطبٌت ػٕذِب ٠غٍظ فٟ  -

. د رٌه ٠ٕزمً ٚ ٠أرٟ طبٌت آخش اٌزّش٠ش ثغ

صُ ِبرا ؟  .. اعزخذَ دائّبً ا٤عئٍخ اٌّفزٛؽخ ثؼذ ئػطبء ِمذِخ  -

: ِضبي 

ِبرا عزفؼً ! ؽب٘ذد فذ٠مبً ٠ىزت ػٍٝ عذساْ اٌّذسعخ ٚ طٍت ِٕه اٌىزبثخ ِؼٗ ٚ ئال ع١زشن فذالزه

 ؟ ٚ ٌّبرا ؟

: ِالؽظخ

ثخ ِٓ خالي اخز١بس اٌطٍجخ ٌز١غ١ش ٚٔغبػ إٌمبػ، ٠ٍؼت اٌّؼٍُ فٟ ٘زٖ االعزشار١غ١خ دٚس ا١ٌّغش ٌٍطً

ٚػبدح رُغزخذَ ٘زٖ . ٚرٛص٠غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّغّٛػبد، ٚطشػ ا٤عئٍخ؛ إلصبسح رفى١ش أٚ رٛع١ٗ اٌطٍجخ

االعزشار١غ١خ ٌّٕبلؾخ لض١خ ػبِخ أٚ ؽبئىخ إلصبسح رفى١ش اٌطٍجخ ٌّٚغبػذرُٙ ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ 

 .عٙبد ٔظش ِخزٍفخاٌّٛضٛع ِٓ عٛأت ػذح ٚاالعزّبع ٌٛ

 

: 1رّش٠ٓ

اربط بٌن اهتمام الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالجانب الرٌاضً وانتصاره علٌه الصالة والسالم * 

. فً غزواته 

. قٌم نفسك من الناحٌة الرٌاضٌة * 

. ماأضرار عدم اإلهتمام بالجانب البدنً * 

.  برأٌك كٌف ٌمكن القضاء على سمنة األطفال أو أمراض السمنة* 

 

:  2تمرٌن 

ما فضل الصدقة ؟ 

مارأٌك بالتصدق باألشٌاء المستعملة ؟ 

ماذا تعرف عن العمل الخٌري بالكوٌت ؟ 

من قائد العمل الخٌري واإلنسانً بالعالم ؟ ولماذا ؟ 
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 :اعزشار١غ١خ ػظُ اٌغّه 

 

ػظبَ اٌغّىخ ٘ٛ أْ اٌؾىً إٌٙبئٟ ٌٙزا اٌّخطظ ؽج١ٗ ي: عجت رغ١ّخ ٘زٖ االعزشار١غ١خ ثٙزا االعُ 

ؽ١ش أْ سأط اٌغّىخ ٠ّضً اٌّؾىٍخ ا٤عبع١خ ٚ وً ػظّخ فشػ١خ ِٓ ، ثؼذ أْ رض٠ً ػٕٙب اٌٍؾُ 

. اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٠ّضً اٌؼٕبفش اٌشئ١غ١خ ٌٙزٖ اٌّؾىٍخ

أٚ وّب ٠غّٝ (( 1989َ–َ 1915)ا١ٌبثبٟٔ " وبسٚ ئ٠ؾ١ىبٚا )" فبؽت ِخطظ ػظّخ اٌغّىخ 

اٌُ ا١ٌبثبٟٔ ثزط٠ٛش أعٍٛة رؾ١ًٍ ػاللخ اٌغجت ثبٌٕز١غخ ٚرٌه ِخطظ اٌغجت ٚاٌزأص١ش، ؽ١ش لبَ اٌغ

ِٕز ثذا٠خ اٌخّغ١ٕبد ِٓ ٘زا اٌمشْ، ٚفٟ ثؼض ا٤ؽ١بْ ٠طٍك ػٍٝ ٘زا ا٤عٍٛة اعُ اٌؼبٌُ ا١ٌبثبٟٔ 

. ئعُ ػظّخ اٌغّىخأٚ  ئ٠ؾ١ىبٚأفغٗ 

: ِٚفِٙٛٙب رؼش٠فٙب 

ػذح اٌطٍجخ ػٍٝ ر١ّض اٌزأص١شاد ٟٚ٘ اعزشار١غ١خ رؼب١ٔٚخ ِخططخ ثؾىً ع١ٍُ ِٕظُ، فّّذ ٌّغب

. إٌّفقٍخ

ٚاعزخذِذ فٟ اٌؼًّ ٌؾً اٌّؾىالد، ٌىٟ رٛضؼ أعجبثًب ِؾزٍّخ فٟ ؽذٚس ِؾىٍخ، ٠ٚزُ ف١ٙب رمغ١ُ 

اٌقف ئٌٝ ِغّٛػبد ،٠ٚضغ اٌّؼٍُ اٌّؾىٍخ اٌشئ١غخ فٟ سأط اٌغّىخ ٠ّٚزذ ِٓ سأط اٌغّىخ ئٌٝ 

أْ ٠زوش وً ُِٕٙ عجج١ٓ أٚ أوضش : ٌت ِٓ اٌطٍجخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ اٌزٞ ٠زؾؼت ِٕٗ اٌؼظُ اٌقغ١ش،٠ٚظ

 .ِٓ ا٤عجبة اٌّؾزٍّخ ٌؾذٚس ِؾىٍخ، ِذٚٔبً ٘زٖ ا٤عجبة ػٍٝ اٌؼظبَ اٌقغ١شح

رؼذ أداح ػظّخ اٌغّىخ أداح سائؼخ ٌزؾ١ًٍ اٌّؾىالد ثّؾبسوخ اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ ٘زٖ اٌّؾىٍخ أٚ 

ء وبٔذ ٘زٖ اٌّؾىٍخ عٛا، اٌّؾىٍخ اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ اٌؼٕبفش اٌشئ١غ١خ اٌزٟ لذ رىْٛ عججب فٟ ٘زٖ 

فغ١شح وبٔذ ٟ٘ اٌّؾىالد أَ وج١شح فٙزا اٌزخط١ظ ٠غبػذن ػٍٝ رؾ١ًٍ ٚ ئ٠غبد اِخ ، ؽخق١خ أٚ ع

ع١ّغ اٌّؾىالد ِّٙب وبٔذ فغ١شح أٚ ربفٙخ ٚ اٌزٟ لذ رىْٛ ٟ٘ اٌغجت اٌشئ١غ١خ اٌّإصش ٌٍّؾىٍخ 

. اٌىج١شح

ػظّخ )رؾ١ًٍ ػاللخ اٌغجت ثبٌٕز١غخ : اٌؾبٍِخ ؽ١ش رؼذ ِٓ ا٤دٚاد ا٤عبع١خ ٌزطج١ك اٌغٛدح 

(. اٌغّىخ

( . ػظّخ اٌغّىخ)ـ ّٔٛرط ٤عٍٛة رؾ١ًٍ ػاللخ ا٤عجبة ثبٌٕز١غخ * 

الد ٠ٚغبػذ رطج١ك أعٍٛة ػظّخ اٌغّىخ فٟ رغ١ًٙ ِؼشفخ اٌّؾىالد اٌّؼمذح ٚرؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ ِؾه* 

 .فغ١شح ٠ّىٓ ئ٠غبد ؽٍٛي ٌٙب

اإلٔزجبٖ ػٍٝ ا٤صش اإل٠غبثٟ ٚرؼظ١ّٗ، ٚرزىْٛ فىشح ٘زا ا٤عٍٛة  وّب ٠ٙذف ٘زا ا٤عٍٛة ئٌٝ رشو١ض

ِٓ خطٛط ٚسِٛص ِقّّخ ٌزٛض١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ ِغّٛػخ ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٚاٌّؾىٍخ رؾذ اٌذساعخ، 

إٌز١غخ أٚ اٌّؾىٍخ ػٍٝ اٌغبٔت ا٠٤غش ِٓ اٌشعُ ٚأْ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٚرىْٛ 

٠ّٓ، وّب أْ ٌىً عجت فشػٟ لذ رٛعذ أعجبة فشػ١خ أخشٜ، ٚرّضً ٘زٖ ٚفشٚػٙب ػٍٝ اٌغبٔت ا٤

 . ا٤عجبة ٚفشٚػٙب اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ اٌزٟ لذ رإصش ػٍٝ إٌز١غخ وّزغ١ش ربثغ عٍجبً أٚ ئ٠غبثبً 

 

 



: ٘ب فٛائذأ٘ذافٙب ٚ ـ 

ػذ ػٍٝ ـ أْ اإلؽزشان فٟ اٌؼ١ٍّخ ٠ز١ؼ فشفبً ع١ذح ٌٍزؼٍُ ِٓ خالي رفبػً اٌّغّٛػخ اٌزٞ ٠غب

. ئعزفبدح وً فشد ِٓ خجشاد ثم١خ اٌّؾبسو١ٓ

. ـ أٔٙب رغبػذ اٌّغّٛػخ ػٍٝ اٌزشو١ض ػٍٝ لض١خ ِؼ١ٕخ ٚثبٌزبٌٟ ئعزجؼبد اٌطشٚؽبد اٌّؾززخ• 

. ـ أٔٙب رذفغ ئٌٝ اٌم١بَ ثخطٛاد الؽمخ رزّضً فٟ ع١ّغ ِؼٍِٛبد رفق١ٍ١خ• 

. ـ ئِىب١ٔخ ئعزخذاِٙب فٟ رؾ١ًٍ أٞ ِؾىٍخ• 

. رؼ١ٍّٓ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌفُٙـ رغبػذ اٌُ• 

. ـ رغبػذ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ رم١١ُ فُٙ إٌـ• 

 ـ رمذَ فشفخ ٌزٛع١غ ٔطبق أفىبس إٌـ• 

( : أعٍٛة ئ٠ؾ١ىبٚا ) ـ خطٛاد رق١ُّ ػظّخ اٌغّىخ * 

ثؾىً دل١ك ٚٚاضؼ، ٚأْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ئرفبلبً ث١ٓ ع١ّغ  اٌّشاد دساعزٗأٚ اٌّٛضٛع رؾذ٠ذ اٌّؾىٍخ -1

. ػٍٝ اٌّؾىٍخ اٌّخزبسح، ٚلذ رىْٛ ػٓ طش٠ك ئعزخذاَ اٌؼقف اٌزٕٟ٘أػضبء فش٠ك اٌؼًّ 

ػٍٝ فش٠ك اٌؼًّ أْ ٠مَٛ ثشعُ ِغزط١ً فٟ اٌغبٔت ا٠٤غش ٠ذْٚ ثذاخٍٗ اٌّؾىٍخ ا٤عبع١خ -2

ٚوزٌه سعُ ػذد ِٓ اٌّغزط١الد ػٍٝ اٌغبٔت ا٠٤ّٓ رّضً ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٌٍّؾىٍخ رؾذ ،

. اٌذساعخ

ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٚأعُٙ فشػ١خ رؾ١ش ئٌٝ ا٤عجبة اٌفشػ١خ ٌىً عجت  وّب ٠فضً سعُ أعُٙ ٌزٍه

. سئ١غٟ

ػٍٝ فش٠ك اٌؼًّ رؾذ٠ذ ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٌٍّؾىٍخ اٌّؼ١ٕخ ٚوزٌه ا٤عجبة اٌفشػ١خ، ٚثؼذ رٌه -3

 فش٠ك ثاعزخذاَ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛعبئً اإلؽقبئ١خ إٌّبعجخ ِٓ أعً اٌجذء فٟ ػ١ٍّخ اٌجؾشاي٠مَٛ 

. ٚي إٌّبعجخ ٌٍّؾىٍخ ػٓ اٌؾً

، ِب ٚاٌزغبؤيرق١ٕف ا٤فىبس اٌزٟ رٌٛذد ٚفك رقف١بد ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٚاٌزٛلف ػٕذ وً عجت  -4

اٌزٞ ٠غجت ٘زا اٌغجت؟ صُ رغغ١ً اإلعبثخ وزفشػبد ػٓ ٘زٖ ا٤عجبة اٌشئ١غ١خ ٚرغّٝ ا٤عجبة 

. اٌفشػ١خ

دٚس اٌّؼٍُ ٌزطج١ك اعزشار١غ١ٗ ػظُ اٌغّه فٟ اٌزذس٠ظ 

رٛع١ٗ اٌّزؼ١ٍّٓ ٔؾٛ لشاءح اٌؼٕٛاْ فٟ سأط اٌغّىخ، ِٚٓ صَُ عإاي أٔفغُٙ  -1

، ِغ ضشٚسح ِغبػذرُٙ ػٍٝ ر١ٌٛذ (ِبرا أػشف ػٓ اٌّٛضٛع؟: )اٌغإاي ا٢رٟ

. أوجش لذس ِٓ ا٤عئٍخ اٌفشػ١خ ، ِغ اٌزمذَ فٟ اعزخذاَ اإلعزشارغ١خ

لذاس ر١ّٕخ طاللخ ِزبثؼخ ص٠بدح ػذد ا٤عئٍخ، ٚرٌه ثؾغبة اٌٛلذ اٌّالئُ ٌُ -2

ًّ ِزؼٍُ، ِغ رمذَ اٌٛلذ فٟ  اٌّزؼ١ٍّٓ، فىٍّب صاد ػذد ا٤عئٍخ اٌزٟ ٠ضؼٙب و

اعزخذاَ االعزشار١غ١خ فٟ صِٓ لق١ش، أػطذ االعزشار١غ١خ فبػ١ٍخ أوضش، ِغ ِشاػبح 

.. االخزقبس فٟ اٌٛلذ اٌخبؿ ثبٌغإاي، ؽ١ش ال ٠زغبٚص خّظ دلبئك ِٓ اٌؾقخ

ع اٌّزؼ١ٍّٓ أصٕبء اعزغبثبرُٙ، ؽزٝ رضجذ اٌّؼٍِٛخ، ٚال ضشٚسح رىشاس ا٤عئٍخ َ -3

.. رىشس ا٤عئٍخ ِغ ِزؼ١ٍّٓ آخش٠ٓ

وزبثخ ا٤فىبس اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛضٛع ػٍٝ اٌغجٛسح  -4

 



 

 

:  1تمرٌن

. مشكلة الظواهر السلبٌه المنتشرة حالٌاً فً المجتمع 

:  2تمرٌن 

. قلة أعداد فئة المراهقٌن فً صالة الجماعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ة المراسل المتنقل استراتٌجً

: تعرٌفها 

هً استراتٌجٌة تعاونٌة تطبق فً مرحلة الممارسة والتطبٌق والتقوٌم وهً استراتٌجٌة إجرائٌة 

وتقرٌرٌة بنفس الوقت ،تقوم على تكلٌف الطالب بنشاط صفً واختٌار طالب من المجموعة لٌنقل 

استراتٌجٌة مناسبة لعمل المشارٌع والتجارب العملٌة، وهً .لهم خبرات المجموعات األخرى 

أو تصمٌم النماذج وهً تقدم تغذٌة راجعة للطالب وتوضح مدى تقدمهم فً ، والمسائل الحسابٌة

. والعملٌات األنشطة 

: أهدافها 

. وتجنب السلبٌات تزرع بالطلبة التركٌز على الجوانب اإلٌجابٌة  -1

. فكٌرٌن ونبذ التقلبد دون تتنمً ثقافة انتقاء الجٌد من اآلخر -2

 .تنمً أمانة النقل والتلخٌص  -3

 .تكسب الطالب طرق لتبادل األفكار -4

 .تحقق مجاراة بٌن األقران فً التعلٌم  -5

 .تحقق دافع معرفً داخلً لحل المشكالت  -6

 .تدعم بشكل اٌجابً العالقات بٌن الطالب  -7

 .تفسٌرال -القٌاس  –االستنتاج  –المالحظة  تنمً مهارة -8

: ت االستراتٌجٌةخطوا

بحٌث تتألف كل مجموعة من أربعة ، صغٌرة رباعٌة ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات   •  

. طالب

. ٌكلف المجموعات بإجراء نشاط أو تجربة تتطلب عدة خطوات  •  

. تبدأ المجموعات بالعمل  •  

. مراسل المتنقلٌتفق أعضاء المجموعة الواحدة بتعٌٌن أحد الطالب بأن ٌقوم بدور ال  •  

. المجموعة إلى المجموعات األخرى بحٌث ٌطلع على عمل كل مجموعة ٌنتقل مراسل   •  

ٌعود المراسل مرة أخرى إلى مجموعته األصلٌة لٌنقل لهم المعلومات واألفكار والعملٌات التً   •  

الجدٌدة حول هذه األفكار  وٌتناقشون بعد ذلك ، الحظها خالل تنقله من مجموعة إلى أخرى

. وٌستمرون فً مشروعهم

: طرٌقة أخرى

بعد انتهاء الطالب من الدرس أو البحث ٌتم تقسٌم الطالب إلى مجموعات صغٌرة مؤلفة من   •  

. أربعة طالب

. ٌوجه المعلم سؤاال للمجموعات  •  



. تبدأ كل مجموعة بالنقاش فٌما بٌنهما  •  

. معلم قبل تقسٌم المجموعات أو خالل تنفٌذهم للنشاطأو من قبل ال، تحدد المجموعة مراسال لها  •  

كل مندوب ٌذهب إلى مجموعة أخرى وٌسأل عماذا ٌفعلون؟ وٌناقشهم للحصول على المزٌد   •  

. من المعلومات دون تزوٌدهم بأي معلومة حول أعمال مجموعته ثم ٌنقل خبراتهم إلى مجموعته

. بحث عن المزٌد من الخبراتمجموعة أخرى لل قد ٌذهب مندوب آخر إلى   •  

ٌنتقل مندوب فً كل مرة حتى ٌنتهً الوقت المحدد   •  

ال ٌنتقل المندوب إلى مجموعة لدٌها مندوب آخر؟    •  

ال ٌنتقل إلى مجموعتٌن قبل أن ٌعود إلى مجموعته ٌجب أن ٌكون عمل المراسل منظما بحٌث   •  

 .شاً باألفكارحتى الٌكون ذهنه مشو وٌنقل خبراتهم وما تعلمه

  فً نهاٌة الدرس تقدم تغذٌة راجعة من كافة المجموعات حول المهمة المنفذة والمشتركة. 

 

 

:  1تمرٌن 

ة إلى العودة استهالكًنظرة كٌفٌة القدرة على تغٌر نظرة المجتمع لالستعداد لشهر رمضان من 

. للنظرة السلٌمة الستقبال شهر رمضان 

:  2تمرٌن 

. ٌساهم بالقضاء على ظاهرة غٌاب الطلبة قبل وبعد اإلجازات  فكر بمشروع أو فكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اعزشار١غ١خ أسعً عإاالً 

راد ا٤صش اٌزٟ رٕبعت ع١ّغ ِغز٠ٛبد اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ إٌؾظ ٟ٘ ئؽذٜ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ :رؼش٠فٙب 

ِبدح اٌزٟ رغزخذَ ص٠بدح صمخ اٌطبٌت ثٕفغٗ ٚص٠بدح ثؾضٗ ٚاطالػٗ فٟ اٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثبياٌىج١ش فٟ 

ِضً ٘زح االعزشار١غ١خ ؽ١ش أٔٗ رؼزّذ ػٍٝ أْ ٠ىزغت اٌطبٌت اٌّؼٍِٛخ ثضمٗ ٠ٚغزط١غ أْ ٠قذس 

. أؽىبِبً ػٍٝ ئعبثبد غ١شٖ ، وّب أٔٙب ٚع١ٍخ  ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌطٍجخ  

١ِزٙب أٖ

ك إلى أن تصبح ماالذي دفع" الحاصل على جائزة نوبل فً الفٌزٌاء  أحدهم ٌوما أٌزدور رابًسأل 
لقد جعلت منً أمً عالما : " فأجابه عالما، لماذا لم تصبح رجل أعمال أو محامٌا أو طبٌبا كرفقائك؟

ربما دون أن تدري، فكل األمهات كانت تسأل طفلها فً كل ٌوم إن كان قد تعلم شٌئا جدٌدا فً 
هو الفرق،أن تسأل سؤاال  هل سألت سؤاال جٌدا الٌوم؟وهذا: لكن أمً كانت تسألنً. المدرسة الٌوم

 .جٌدا،هوالذي جعلنً أصبح عالما

كما إنها فن ٌجب علٌنا أن نتعلمه ونجٌده لكسب المعرفه . إن طرح األسئله الجٌده أفضل طرق التعلم
 .الضرورٌه للتواصل مع نواحى الحٌاه

ٌضاً إلى فصٌاغة األسئلة لٌست مهمة مقصورة على المعلمٌن وحدهم، بل إن المتعلمٌن فً حاجة أ
 .مثل هذااإلجراء

 :أ٘ذافٙب 

. ٌّؼٍُ ص٠بدح ػذد اٌطالة اٌزٞ ٠فىشْٚ ثغإاي ِب ئٌٝ ألقٝ ؽذ ِّىٓيؽمك د -1

رز١ؼ اٌفشفخ ٌٍّزؼٍُ أْ ٠غ١ت ػٓ ا٤عئٍخ ثذْٚ ؽشط ِغ ئِىب١ٔخ اٌزؼشف ػٍٝ اإلعبثخ  -2 

 .اٌقؾ١ؾخ ٚرقؾ١ؼ اٌخطأ ثٕفغٗ

ِبد اٌٛاسدح فٟ اٌىزبة اٌّذسعٝ ٠ٚزُ رغغ١ً ثٕبءاال٘زّبَ ٚئصبسح اٌفضٛي ؽٛي اٌّؼٍٛ -3

 اٌطبٌت ِٓ لجً االعزفٙبِبد

 .تعلم الطالب أن ٌحدد أهدافه الخاصة وتجعله باحثا نشطا عن المعانى بٌن السطور ي -4

 :استراتٌجٌة أرسل سؤ االً خطوات تطبٌق 

ٌرسلونها ستتناقش افراد كل مجموعة فً األسئلة التً و٠ٛصع اٌّؼٍُ أظشف ػٍٝ اٌّغب١ِغ 

ظشف رشعً اي، ِٚٛلغ ثبعُ اٌّغّٛػخ  رىزت وً ِغّٛػخ عإاالً فٟ ٚسلخ صُ  . للمجامٌع األخرى

اإلجابة التً ٌرونها مناسبة وٌوقعون علٌها أو  اٌّغّٛػخ وزتدبعد المناقشة ، ئٌٝ ِغّٛػخ آخشٜ 

جموعة الظرف للم ونعٌدبشكل علنً أو ي ٌدونون إسم المجموعة وممكن أن ٌقرأون إجابتهم

األخرى لتقرأ السؤال و اإلجابة بشكل علنً ومناقشة جمٌع المجامٌع فً صحتها  بعد ، وٌشرف 

المعلم على صحة صٌاغة األسئلة وصحة اإلجابات  

  ممكن استخدام هذة االستراتٌجٌة بطرٌقة ثنائٌة بٌن المتعلمٌن بحٌث كل طالب ٌختار طالب آخر

. ن ٌختار الكشف عن هوٌته أثناء اإلجابة أو ال ٌرسل له سؤاالً ومن حق الطالب اآلخر أ



 

:  1رّش٠ٓ 

ماالفرق بٌن التدرٌس واستراتٌجٌة التدرٌس ؟ 

 

: 2تمرٌن 

. اذكر حالة استطعت بها تحسٌن األداء التحصٌلً لطلبة 

 

 

:  3تمرٌن 

. كٌف تستطٌع كمعلم أن تستفٌد من الطلبه كمحفزات لك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( ػظ ٚاؽذح ٚخز ٚاؽذح  ا) اعزشار١غ١خ 

 

: اٌزؼش٠ف 

أْ ٠ىْٛ ٌٍطبٌت عذٚي ِٓ خبٔز١ٓ أؽذّ٘ب ٠ىزت ٚرزُ ثـ( رجبدي ا٤فىبس) ٘زٖ االعزشار١غ١خ رمَٛ ػٍٝ  

. ٠ّٚىٓ اعزخذاِٙب فٟ أٞ ِٓ ِشاؽً اٌذسط ف١ٙب فىشٖ ٚا٤خشٜ ٠ٕمً ف١ٙب فىشٖ ِٓ ص١ٍِٗ 

: أ٘ذافٙب 

. اٌّؼشفخ  رؼ٠ٛذ اٌطالة ػٍٝ اٌجزي ٚاٌزؼبْٚ ٚرجبدي -1

. رّى١ُٕٙ ِٓ ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ  -2

ر١ّٕخ ِٙبساد اٌمشيءح ٚاٌّؾبدصخ ٚاإلعزّبع ٚاٌىزبثخ ٚاالوزؾبف ٚاٌزفغ١ش ٚاٌّالؽظخ  -3

. أٌخ ..... ٚاٌم١بط ٚاٌٛفف 

 :خطٛاد االعزشار١غ١خ  

 .خز ٚاؽذح ( 2اٌؼّٛد) أػظ ٚاؽذح ( 1اٌؼّٛد) ٠مذَ اٌّؼٍُ ٚسلخ ػًّ ف١ٙب عذٚي ثؼّٛد٠ٓ  -1

 .أٚ ٠طٍت ُِٕٙ رؼج١ش ػٓ ِٛلف ِؼ١ٓ (عإاي ِفزٛػ ٠ؾزبط إلعبثبد ِزؼذدح ) ٠غبي اٌّؼٍُ  -2

 .٠جذأ وً طبٌت ثىزبثخ فىشٖ ػّب رؼٍّٗ فٟ اٌخبٔخ ا٤ٌٚٝ ٌٍغذٚي   -3

٠ٕزمً ٌض١ًِ ٌٗ ١ٌزجبدي ِؼٗ اإلعبثخ ف١ؼط١ٗ ِبدٚٔٗ ٠ٚأخز ِٕٗ ِبدٚٔٗ ٘ٛ ٠ٚغزىًّ وً ِّٕٙب   -4

 .اٌغذٚي 

 ثؾ١ش ٠خزبس اٌّؼٍُ ِٓ ٠ؾزشوْٛ ٌُ ثزمغ١ُ  اٌطالة ٌّغّٛػبد صٕبئ١خ  ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ اٌّغ

. ثب٤خز ٚاٌؼطبء ؽغت ِب٠شاٖ ِٕبعجبً 

  ِّىٓ أْ ٠غؼٍٙب اٌّؼٍُ راد صالس خبٔبد  خز ٚاؽذح ، أػظ ٚاؽذح ، ؽبسن ا٢خش٠ٓ ، أٚ أطٍت

. ِٓ آخش٠ٓ 

  ُٙا٤خز ٠ؾزبط " ٌغ١شُ٘ ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثزشد٠ذ ػجبساد رؾغغ اٌطٍجٗ ػٍٝ ئػطبء أفضً ِبٌذ٠

. ٚغ١ش٘ب " ٌٍؼطبء 

 

 

 

 



 

:  1تمرٌن 

ما صعوبات عملٌة التواصل بٌن الطالب والمعلم ؟ 

 

:  2تمرٌن 

. أنواع الجهاد باإلسالم 

 

:  3تمرٌن 

 :ٌمكن ٌاس األداء التحصٌلً للطالب بالطرق اآلتٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


