
1 
 

 
 

                              
 

 "انتعهى اننشط يف حهمت انتعهى"
 

 
 
 
 اعداد ادلٌجو انفني نهعهٌو 

 خبنده حمًد عيسي/ أ 
 



2 
 

 
 

 قول مأثور عن التعلم النشط 
 
 
 أنسبه.....يب أمسعو 

 أتذكز ينو انمهيم ....ًيب أمسعو ًأراه 
ًيب أمسعو ًأراه ًأطزح أسئهت عنو أً أنبلشو يع اآلخزين 

 أبدأ يف فيًو ..
أكتسب ادلعبرف ...ًيب أمسعو ًأراه ًأنبلشو ًأطبمو 
 .ًادليبراث ينو 

 أتمنو جيداًا ..ًيب ألٌو بتدريسو أً تعهيًو نآلخزين 
    
                                 "Silberman,1996  
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 ادلمديت

ظهر مصطلح التعلم النشط فً السنوات األخٌرة من القرن العشرٌن 

وكان لعصر الثورة  والعشرٌن،به مع بداٌات القرن الحادي  االهتماموتزاٌد 

التربوٌة  االتجاهاتالمعرفٌة دور رئٌسً فً دعم التعلم النشط كأحد 

 واالنتقالوالنفسٌة المعاصرة ذات التأثٌر اإلٌجابً الكبٌر على عملٌة التعلم ، 

من دور المعلم فً التعلٌم السلبً كناقل للمعلومات والمعارؾ إلى موجه 

 .ومرشد ومٌسر فً تعلم الطالب 

تقنٌات تساعد الطالب على أن : لى أنه عوٌشٌر مصطلح التعلم النشط 

لمحاضرة أو عرض مباشر ٌقدمه المعلم  استماعهممجرد  ٌعملوا أكثر من

،  االكتشاف: لطالبه ، فالطالب ٌمارسون عملٌات متنوعة مثل 

التفكٌر الناقد : ، والتعلم بالعمل ، وكذلك مهارات عقلٌة مثل  واالستقصاء

المالحظة : والتفكٌر فوق المعرفً والمهارات والعلمٌة األساسٌة مثل 

والتنبؤ وكذلك مهارات القراءة الناقدة والتلخٌص  اجواالستنتوالتفسٌر 

 .وغٌرها من المهارات وربطها بواقع حٌاته لتكون ذات معنى  واالستماع

أن التعلم من واقع الحٌاة : أساسٌٌن هما  افتراضٌنوالتعلم النشط مشتق من 

 1993ما ٌرز وجونز ) هو تعلم نشط كما أن األشخاص ٌختلفون فً تعلمهم 

التحدث ، : حدد ماٌرز وجونز العناصر األساسٌة للتعلم النشط وهً ولقد ( 

، القراءة ، الكتابة ، والتأمل ، والتً ال تخلو منها أي مهمة ٌجرٌها  االستماع

الطالب ، والتعلم النشط ٌضع الطالب فً مواقؾ تعلٌمٌة ؼنٌة بالمهام العقلٌة 

ون وٌفكرون بعمق ، كما أن عبحٌث ٌقرؤون وٌكتبون وٌتحدثون وٌستم
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التعلم النشط ٌضع المسئولٌة فً تنظٌم عملٌة التعلم فً أٌدي الطالب أنفسهم 

. 

 (ادلسندة اخلشب)سبد ادلستًعت جاأل

 ؟(خشبا مسندا)هل ترؼب فً أن تكون جسدا مستمعا 

 هل تقبل أن ٌجلس أطفالك كأجساد مستمعة؟

 الحل؟

 .ٌجابً فً عملٌة التعلٌم المشاركة الكلٌة للمتعلم بشكل فعال وا
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 لبنٌا عن انتعهى اننشط
 (Sillberman,M.1996 )  الطالب ٌحتاجون أن ٌمارسوا وٌبنوا

معانً حول ما تعلموه بأنفسهم وٌقدموا األمثلة حول ما تعلموه 

وٌستخدموا مهارات عدٌدة وٌنجزوا مهمات تعتمد على خبراتهم 

 .وٌربطوها بما تعلموه 

 (Glasgow 1996 ) المتعلم النشط ٌسعى بقوة لتحمل أكبر قدر من

المسئولٌة من أجل تعلمه ، وهم دائماً ٌقٌمون أعمالهم وتعلمهم 

 . أفضلمن أجل تحقٌق تعلم  باستمرار

 (checkering and Gamson1987 ) المتعلم لٌس كمشاهد ومتفرج

على رٌاضة ما ، فالطالب ال ٌتعلمون كثٌراً عندما ٌستمعون سلبٌاً 

المعلومات بل  واستظهارللمعلم ، أو عندما ٌكون هدفهم هو تذكر 

ٌنبؽً أن ٌتحدثوا وٌكتبوا عما تعلموه وٌربطوا ما تعلموه بخبراتهم 

ما تعلموه جزءاً من السابقة وٌطبقوها فً حٌاتهم الٌومٌة وأن ٌجعلوا 

 .أنفسهم حتى ٌصبحوا متعلمٌن نشطٌن 

 (AAC1988 )على التعلم  لذي نقترحه ٌتطلب منا التشجٌعنوع التعلم ا

النشط ، وهو أن نكون على دراٌة حول الطرق التً تمكن الطالب من 

 . فكار ، ودمج األ التفسٌر، االستٌعاب،االستماع

 (Astin1985  )انشؽالهمخالل  ٌتعلمون من الطالب فً التعلم النشط 

 .وعاطفٌاً وجسدٌاً وذهنٌاً حسٌا فً عملٌات التعلم
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بالتعلم النشط فً العصر الحدٌث هو جون  اهتموامن أبرز المربٌن الذٌن (

 (دٌوي

 خصبئص انتعهى اننشط
 .التعلمالمعلم مٌسر ومحفز ومشجع ومرشد وموجه لعملٌات  -

 .النفس والثقة بها علىواالعتماد اكتساب مهارة تحمل المسؤولٌة  -

 .الطالبالمعلم ٌتقبل األفكار من جمٌع  -

 .الشفوٌة  االتصالتحسٌن مهارات  -

 .تدمج الوسائل البصرٌة بشكل جٌد أثناء التعلم  -

 .المشاركة اإلٌجابٌة من قبل المتعلم  -

 .الربط بالواقع  -

 .المتعلم لدٌه قدر كبٌر من المسئولٌة تجاه معلمهم  -

 .المعرفة الشؽؾ بالبحث عن  -

 .تعمل على تولٌد األفكار  -

 .تقنٌات التعلم النشط تحث الطالب على التفكٌر الناقد  -

نقل المعلومات والمعارؾ إلى الذاكرة البعٌدة بحٌث ٌحتفظون بها  -

 .لمدة طوٌلة 

 .متعة للمعلم والطالب  -

وٌستخدم  االتجاهاتٌسمح للطالب التحرك والتفكٌر بجمٌع  -

 .علم مصادر متنوعة أثناء الت

واإلخالص والدقة  االنضباطمثل  واتجاهاتهٌؽرس قٌم العلم  -

 .والمثابرة وؼٌرها 
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وأدوات تقوٌم أصلٌة متنوعة تركز على  استراتٌجٌاتٌعتمد  -

 .عملٌات ومخرجات التعلم 

 

 انتعهى اننشط ًانتعهى انسهبي

 التعلم السليب التعلم النشط

ٌثحث ػٓ طشق ِرٕٛػح ٌٍّشاسوح تفاػٍٍح حٛي 

. ٌرؼٍّٗ ِا 

ٌٕرظش اٌرٛجٍٙاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ حرى ٌرؼاًِ ِؼٙا 

 .

ٌٕشغً ٌّٕٚٙه فً جٍّغ ػٍٍّاخ اٌرؼٍُ ٌٚرساءي 

٘زٖ اٌّؼٍِٛاخ ؟  اخرٍاسدِٚاً ٌّارا ذُ 

ٌرسٍُ اٌّؼٍِٛاخ ٌٚرثغ ِا ٌماي ٌٗ ٌٚىرة ِا ًٌٍّ 

. ػٍٍٗ ٌٚفؼً وّا طٍة ِٕٗ 

فً وً ِؼٍِٛح ٌىرشفٙا  االسذثاطاخٌثحث ػٓ 

. تٕفسٗ 

ٌرؼاًِ اٌطالب ِغ اٌّؼٍِٛاخ ػٍى أٔٙا ٚحذاخ 

. ٚأجضاء ِٕفصٍح 

ٌثزي جٙذاً ػمٍٍاً ٚجسذٌاً ٌٍثحث ػٓ اٌّؼٍِٛاخ 

ٌٚىْٛ حساً ِٚؼٕى ذجاٖ ِا ذؼٍّٗ ٌٚىْٛ اٌرؼٍُ 

. فً اٌغاٌة ػٍّماً 

.  اسرٍؼابٌحفظ اٌّؼٍِٛاخ ٌٚسرشجؼٙا دْٚ 

ٌفىش ٌٚرأًِ حٛي ِا ٌرؼٍّٗ ٌٚمٍُ ٔفسٗ أثٕاء 

.  ذؼٍّٗ
. ال ٌفىش أٚ ٌرأًِ ِا ذؼٍّٗ 

طٛاي اٌٛلد ألْ ذفىٍشٖ ِٕشغً  أرثاٌ٘ٗشوض 

. تؼٍٍّح اٌرؼٍُ 
. ٌصاب تاًٌٍّ ٚاٌضجش تسٌٙٛح خالي اٌرؼٍُ 

ٌفُٙ ِا ٌرؼٍّٗ ٌٚشتطٗ تّا ٌؼشفٗ ِٓ ِؼاسف 

إٌى اٌزاوشج  أرماٌٙاٚخثشاخ ساتمح ِّا ٌؤدي إٌى 

. اٌثؼٍذج ٚصؼٛتح ٔسٍأٙا 

ِّا ٌؤدي غٍى ٔسٍاْ اٌّؼٍِٛاخ اٌرؼٍُ سطحً 

. ٚػذَ ذزوش٘ا 

ِٓ خالي ستطٗ ٌٍّؼٍِٛاخ ٌسًٙ ػٍٍٗ ذطثٍك 

. ِا ذؼٍّٗ فً حاالخ ِٚٛالف ِرٕٛػح  ٚاسرخذاَ
. ال ٌسرخذَ أٚ ٌطثك ِا ذؼٍّٗ 
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ِا ٌرؼٍّٗ ٌٕذِج فً شخصٍح اٌّرؼٍُ ٌٚصثح 

. أوثش ذشٌٛماً ٌٗ 

اذٗ ِا ٌرؼٍّٗ ٌثذٚ ٌٍّرؼٍُ أٔٗ ٌٍس ٌٗ ػاللح تحً

. ٚال ٌرصً تاٌّٛضٛع 

 

 إسرتاتيجيبث انتعهى اننشط

إستراتٌجٌات التعلم النشط تشمل مدى واسع من األنشطة التً تشارك 

فً العناصر األساسٌة ، والتً تحث الطالب على أن ٌمارسوا وٌفكروا حول 

األشٌاء التً ٌتعلمونها وٌمارسونها ، وٌمكن أن تستخدم هذه اإلستراتٌجٌات 

تحدث مع فً حث الطالب على أن ٌنشؽلوا فً التفكٌر الناقد واإلبداعً وال

التؽذٌة الراجعة والتأمل خالل  واستقبالأقرانهم والمواقؾ الشخصٌة وتقدٌم 

عملٌات التعلم ، وٌجب أن ٌدرك المعلم جٌداً أن إستراتٌجٌات التعلم النشط 

 :ٌمكن أن تتم  

  ( .داخل أو خارج الفصل ) من قبل الطالب 

  بشكل فردي أو مجموعات. 

  مع أدوات التقنٌة أو بدونها. 

 :وعندما ٌوظف المعلم إستراتٌجٌات التعلم النشط فإنه عادة 

  ٌقضً نسبة كبٌرة من الوقت ٌساعد الطالب على تحسٌن فهم

 .ومهاراتهم 

  مثالً دعم التعلم ) ٌقضً وقت أقل فً نقل المعلومات والمعارؾ

 ( .السطحً 

 :باإلضافة إلى ذلك فإن المعلم ٌقدم الفرص للطالب من أجل أن 
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 وضحوا ما ٌتعلمونه ٌطبقوا وي. 

  ٌستقبلوا وٌوضحوا ما ٌتعلمونه. 

  ٌستقبلوا تؽذٌة راجعة فورٌة من أقرانهم أو المعلم. 

التعلم النشط ما هً  استراتٌجٌاتمن المهم أن ٌدرك المعلم جٌداً أن 

إال أدوات مساعدة ٌستخدمها بهدؾ تحقٌق تعلم أفضل للطالب ، وأال تكون 

هائً للتعلم ، فكثٌر من المعلمٌن ٌعتقد أنه بمجرد هً الهدؾ الن االستراتٌجٌة

بال شك هو  االعتمادقد ضمن تعلم الطالب ، وهذا  االستراتٌجٌةتطبٌق 

وقد ٌنعكس سلباً على عملٌات التعلم ، لذلك ٌنبؽً على المعلم  خاطئ اعتقاد

الناجح أن ٌستخدم أدوات تقوٌم مختلفة ومتنوعة تتناسب مع الموقؾ التعلٌمً 

د ٌستخدم ساللم التقدٌر من أجل تقوٌم أداء الطالب من خالل مشاهدة ، فق

أعمال الطالب فً خرائط المفاهٌم ، المنظمات التخطٌطٌة تنفٌذهم للمشارٌع 

بة الشفوي ، كتا لتقدٌمًاملفات اإلنجاز ، سجل سٌر التعلم ، العرض 

والقلم  الورقة اختباراتالمفاهٌم ،  اختبارالتقارٌر ، مراجعة األقران ، 

التقلٌدٌة أو من خالل التقنٌة وؼٌرها من األدوات الفعالة فً التقوٌم ، والتً 

تختلؾ أنواعها بما ٌتناسب مع أؼراضها فالمعلم مالحظ ومتابع للطالب 

من أجل تطوٌر عملٌات تعلمهم بالشكل المطلوب ، وجمٌع  باستمرار

الب من مالحظة التً ٌقوم بها المعلم من خالل عملٌة تعلم الط األجزاء

التؽذٌة الراجعة من طالبه من أجل تطوٌر تعلم الطالب ،  واستقبالومتابعة 

أخرى ،  استراتٌجٌاتأو بتدرٌب الطالب على  االستراتٌجٌةسواء بتؽٌٌر 

 استخراجفمثالً عندما ٌالحظ المعلم أن بعض الطالب لٌس لدٌهم القدرة على 

للقراءة  استراتٌجٌاتاألفكار الرئٌسٌة خالل قراءتهم للنص ، فإن قد ٌستخدم 

األفكار أو من خالل أقرانهم وهذا بحٌث  استخراجبعد تدرٌبهم على كٌفٌة 
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ٌٌسر لهم سبل التعلم ، كما ٌجب أال نهمل الجانب اآلخر المهم من التقوٌم 

قوٌم أدائهم حتى وهو التقوٌم الذاتً ، حٌث ٌشجع المعلم طالبه على ت

 .ٌعتمدوا على أنفسهم وٌتحملوا قدراً من المسئولٌة 

 إرشبداث عبيت حٌل تطبيك إسرتاتيجيبث
 انتعهى اننشط 

  ال ٌعنً أنهم تعلموا فهً أدوات  االستراتٌجٌةتطبٌق الطالب لخطوات

مساعدة تعٌن المعلمٌن فً تحقٌق التعلم النشط وهً لٌست خطوات 

تعبٌر ٌقوم بها الطالب وٌراقبه المعلم هل طبق إجرائٌة آلٌة إن صح ال

أم ال ، بل أن أدوار المعلم تهتم بالتقوٌم الحقٌقً خالل  االستراتٌجٌة

المواقؾ التعلٌمٌة التً ٌبحث من خاللها المعلم إلى الفهم العمٌق بدالً 

 .من التعلم السطحً 

  التعلم النشط مع الطالب  استراتٌجٌاتمن األفضل التدرج فً تطبٌق

 .حتى تصبح مألوفة للمعلم والمتعلمٌن 

  ؼٌر مألوفة فال ٌعنً هذا أنها ؼٌر  االستراتٌجٌاتقد ٌجد المعلم بعض

الطالب  واستعدادات واهتماماتمناسبة للطالب ، فالمعلم ٌهتم بمٌول 

 المناسبة ولقد تم إضافة العدٌد االستراتٌجٌاتقبل وأثناء التعلم وٌختار 

التً تساعد المعلمٌن والمعلمات على تطبٌق التعلم  االستراتٌجٌاتمن 

 .شامل  واتجاهأن التعلم النشط هو منحً  باعتبارالمتماٌز 

  القراءة والتلخٌص وعمل المالحظات  استراتٌجٌاتهناك العدٌد من

مهارات عدٌدة ٌنبؽً على المعلم تدرٌب  اكتسابتساعد الطالب على 

 .الطالب علٌهم قبل الشروع فً تنفٌذ النشاط 
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  مدٌر المدرسة لدٌه عدة أدوار مهمة فً نجاح المدرسة منها أن تكون

واضحة فً تطبٌق التعلم النشط فهو مطالب أٌضاً  استراتٌجٌةلدٌه 

معلم بمعرفة مفهوم التعلم النشط وأهمٌته وخصائصه ودور كل من ال

والمتعلم فٌه فهو ٌفرق بٌن التعلم النشط والتعلم التقلٌدي وٌهتم 

 .بمدخالت وعملٌات ومخرجات التعلم فً مدرسته 

  التقوٌم البدٌل أو ما ٌعرؾ  واستراتٌجٌاتٌحتاج المعلم إلى أدوات

بالتقوٌم من أجل التعلم مثل ساللم التقدٌر وؼٌرها خالل تطبٌقه 

 .ن ٌحدث تعلم بدون تقوٌم حقٌق وفاعل فال ٌمكن أ لالستراتٌجٌات

  نجاحه أو فشله فً تطبٌق أدوات التعلم  أسبابالمعلم ٌبحث دائماً عن

النشط وٌقارنها مع زمالئه وٌستفٌد من خبرات اآلخرٌن وٌبتكر 

 .أسالٌب أخرى تجعل الطالب متعلماً حقٌقٌاً 

 أسبنيب ادلشبركت انكهيت

مشاركة  –فً وقت واحد  –بإظهارة تعلٌمٌة تسمح لجمٌع الطلبهً أسالٌب 

 .فً الموضوع الذي ٌدرس نشطة ومشاركة معرفٌة 

الكلٌة فً التدرٌس  المشاركةكان المعلم ٌدمج أسالٌب  إذاوبكل بساطة 

فسٌكون أقوي وسٌقل عدد الطلبة المتعثرٌن دراسٌا بسبب فجوات النظام 

 .المعلمٌنالتعلٌمً وبالتالً تجعلنا من أفضل 
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 ( 1) اإلسرتاتيجيت
 (انتعبلب احلهمي ) ادلسبجهت احلهميت 

 

 

 

 .الخاطئةالمفاهٌم القبلٌة أو  الكتشاؾتناسب هذه الطرٌقة مرحلة التهٌئة 

 : االستراتٌجٌةخطوات 

  ٌتم تقسم الطالب إلى مجموعات بحٌث تتألؾ كل مجموعة من أربعة

 .طالب 

 ًالدرس  ٌطرح المعلم مشكلة عن مفهوم أو فكرة معٌنة ف. 

  ًتنفٌذ إما شفوٌاً أو كتابٌا. 

 ( :العصف الذهنً ) الطرٌقة الشفوٌة 

  ًٌستمع الطالب إلى السؤال جٌدا. 

  ٌفكر الطالب فً جمٌع اإلجابات المناسبة. 

 ؤال عندما ٌحٌن دوره بصوت مسموع ٌشارك الطالب باإلجابة عن الس 

  ٌستمع جٌداً لكل إجابة ٌشارك بها زمٌله فً المجموعة. 
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  ًٌشارك الطالب بأي إضافة على اإلجابات عندما ٌأتً دوره مجددا

 .الحلقة  اكتمالأثناء 

  ٌستمر الطالب بتقدٌم إجابة واحدة على األقل عندما ٌحٌن دوره حتى

 .ٌنقضً الوقت 

 ( :العصف الذهنً ) الطرٌقة الكتابٌة 

  توزع ورقة واحدة ٌشارك بها جمٌع أفراد المجموعة الواحدة. 

 الطالب جٌداً إلى السؤال الذي ٌطرحه المعلم  ٌستمع. 

  ٌفكر الطالب بجمٌع اإلجابات المناسبة. 

  ٌكتب الطالب إجابته عندما ٌحٌن دوره وٌتحدث بصوت مسموع

 .ألفراد المجموعة 

  ٌمرر الطالب الورقة ؼلى زمٌله المجاور. 

  ٌستمع الطالب إلى زمٌله عندما ٌقرأ إجابته. 

 ت عندما تصل إلٌه الورقة مجدداً على اإلجابا ٌكتب الطالب أي إضافة 

  ٌستمع إلى جمٌع اإلجابات اإلضافٌة من زمالئه اآلخرٌن. 

  ٌستمر الطالب بكتابة اإلجابات حتى ٌنقضً الوقت المحدد. 
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 ( 2) االسرتاتيجيت
 اخلطأ أًجد

 

 

 

 

الطالب على التفكٌر الناقد وتقبل اآلراء واألفكار  االستراتٌجٌةتشجع هذه 

 .المفاهٌم  واستٌعابوتشجع على بناء األسئلة 

 : االستراتٌجٌةخطوات 

  ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات رباعٌة. 

 المجموعة الواحدة أفرادتوى الدرس إلى فقرات بعدد ٌقسم المعلم مح. 

  ٌقرأ الطالب المحتوى المحدد له وٌستخلص مفاهٌم الدرس واألفكار

تعلم أخرى مثل خرٌطة المفاهٌم أو  استراتٌجٌاتالواردة وقد ٌستخدم 

خرٌطة ذهنٌة أو رسم ٌحدده وٌدون البٌانات علٌه بحٌث ٌكون قادراً 

 .فً النهاٌة على تعلٌم المحتوى ألقرانه 
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  أقرانه فً المجموعة ما تعلمه كل طالب ٌقوم بدور المعلم بتعلٌم

وأستوعبه مع وضع خطأ واحد متعمد خالل شرحه فمثالً ، ٌؽٌر من 

 .تعرٌؾ مفهوم أو مهارات أو فكرة أو رسم 

  هذا الخطأ  اكتشاؾٌطلب الطالب من زمالئه. 

  ٌتناقش الطالب مع بعضهم البعض الكتشاؾ هذا الخطأ. 

  الصحٌحة وفً حالة أو زمالئه بعد اإلجابة ٌشٌد الطالب بزمٌله

 .عدم إجابتهم ٌقدم لهم اإلجابة الصحٌحة وٌشٌد بهم 

 أفراد المجموعة  تكرار الطرٌقة مع بقٌة. 

 

 (3) االسرتاتيجيت
 لف ، ارفع يدن ، شبرن

عندما ترٌد أن تطرد الملل عن الطالب بعد جلوس قد ٌطول أحٌاناً ، 

تكون هذه الطرٌقة هً المثلى خصوصاً عند طالب المرحلة 

ٌستخدم فً الفصل المؤلؾ من مجموعات ، كما ٌمكن أن  االبتدائٌة

 . ثنائٌة أو مجموعات صؽٌرة 

 :  اإلستراتٌجٌةخطوات 

ٌقدم المعلم النشاط كسؤال أو مسألة حسابٌة أو أفكار معٌنة  -1

 . حول مفهوم 

نفذوا النشاط ، أن : ٌنبه المعلم جمٌع الطالب ، عند قوله لهم  -2

ٌقفوا وٌرفعوا الٌد الٌمنى ثم ٌبحثوا عن أقرب قرٌن لٌس من 

 . ضمن مجموعتهم 

 ثم( تالمس فقط ) أن ٌلتقً الطالب بزمٌله ٌصفقان بٌدهمابعد  -3

 . ٌنزالن ٌدٌهما 

 . ٌتشاركان وٌتناقشان حول النشاط بالتناوب  -4
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ٌختار المعلم أحد الطالبٌن لٌجٌب عن السؤال بمساندة من  -5

 .لمعلم العملٌة مع باقً الطالبوٌكرر ا زمٌله،

 

 

 

 (4)اإلسرتاتيجيت 
 ادلفبىيى انكزتٌنيت

طرٌقة المفاهٌم الكرتونٌة فً أبحاثهم  وكٌوغابتكر كل من تاٌلور 

ٌستكشفون مدى  اآلنالتربوٌة واعتبروها أداة للتقٌٌم والتدرٌس وهم 

ستٌعاب المفاهٌم امناسبتهم فً الرٌاضٌات حٌث تكمن أهمٌتها فً 

وذلك باستخدام الصور والرسومات والكتابة ، وهً مالئمة جداً 

 . لألطفال 

 :متى تستخدم 

الدرس مثل التهٌئة للدرس وكذلك جزء من نشاط تستخدم فً بداٌة 

 :وذلك من أجل  معٌن فً الدرس

 . إعطاء مؤشر عن أفكار الطلبة فً الحصة  (1

 . تحدٌد المفاهٌم الخاطئة لدى الطالب  (2

 . تعتبر نقطة انطالق لتحفٌز الطالب على النقاش  (3

عرض التحدٌات التً قد تؤدي إلى إعادة تشكٌل األفكار لدى  (4

 . الطالب 

 ( التقوٌم ) وتستخدم كذلك فً نهاٌة الدرس من أجل مراجعة التعلم 

تمدة من النظرٌة البنائٌة مس االستراتٌجٌة هذه :النظرٌة المستخدمة 

للتعلم حٌث تأخذ أفكار الطالب فً الحسبان عند تخطٌط الدرس ، 
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م والفروق الفردٌة بٌن الطالب وكذلك مدى دافعٌتهم واستعداهم للتعل

 . 

المفاهٌم الكرتونٌة تحفز الطالب لمناقشة  استراتٌجٌة :ا فوائده

أفكارهم ، حتى تلك األفكار التً عادة ما تكون مرؼوبة لدى بعض 

هذه األفكار كما  إلىالطالب وبالتالً فإنهم تساعد المعلم للوصول 

جعل ٌتبادلون األفكار فٌما بٌنهم وبالتالً تسهم فً  أنها تساهم فً

تطوٌر مهارات االتصال بٌنهم ، إن الصور الكرتونٌة بتعلٌقاتها 

تقٌٌم للطالب الذٌن لدٌهم ضعؾ  استراتٌجٌةالكتابٌة البسٌطة توفر 

لدٌهم صعوبات فً الذٌن  هارات القراءة والكتابة والمتعلمٌنفً م

ؼٌر ) ٌن ٌتعلمون اللؽة اإلنجلٌزٌة التعلم ، وكذلك للطالب الذ

تقلل من خوؾ  االستراتٌجٌة، كما أن هذه  ESOL* الناطقٌن بها 

 . الطالب من إعطاء إجابات خاطئة 

 ؟؟ ..كٌف تنفذ 

جهز المفاهٌم الكرتونٌة للطالب بشكل فردي أو مجموعات  (1

 . صؽٌرة أو الصؾ كامالً 

عن  أسألهمأو  اطلب منهم التعلٌق على كل كتابة فً الصورة ، (2

 . أي كتابة ٌتفقون علٌها 

التً اتفقوا  الختٌاراتهمأن ٌعطوا تفسٌراً منطقٌاً اطلب منهم  (3

 ( . وهً نقطة مهمة لهم فً عملٌات التفكٌر ) علٌها 

 .  آراؤهمشجع المناقشة والحوار عندما تختلؾ  (4

 . جدٌدة  أفكار إلىتابع المناقشة للتوصل  (5

من األشٌاء المهمة التركٌز علً استجابتهم وأفكارهم ولٌس  (6

 . اإلجابات الصحٌحة 

 : لعمل المفاهٌم الكرتونٌة الخاصة بك 

 . استخدم الكلمات المألوفة لدٌهم  (1

 . توفٌر ثالث أو أربع عبارات بدٌلة للمناقشة  (2

استخدام عبارات التعزٌز والتحفٌز بدالً من العبارات السلبٌة  (3

 . التً تعٌق تولٌد األفكار 
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ضمٌنها فً ابحث عن المفاهٌم األساسٌة فً الدرس لت (4

 .  االستراتٌجٌة

 . ٌجب أن تكون الفكرة بالطبع مقبولة علمٌاً  (5

من متعدد تكون مناسبة لٌتكٌؾ الطالب  االختٌاربعض أسئلة  (6

 .  ٌجٌةاالستراتمع 

 

 

 : مالحظة 

تنفذ هذه الطرٌقة بالشكل المطلوب ، ٌنبؽً  أن تكون الصور  حتى

الكرتونٌة كما هو موضح فً الشكل بحٌث ٌكون هناك سؤال ذو 

ومن المهم أن تكون الخٌارات ( إجابات ) أربعة خٌارات متعددة 

متقاربة وكلما كانت تحتوي على مفاهٌم خاطئة وواحدة صحٌحة ، 

نا هو الرسومات بقدر ما هو فأنها تحقق الهدؾ ، فلٌس الؽرض ه

اكتشاؾ المفاهٌم الخاطئة التً قد تكون لدى الطالب فً خبراتهم 

السابقة ، ولكن ٌجب الحذر عند استخدام هذه الطرٌقة ، فقد تتكون 

مفاهٌم خاطئة أٌضاً لدى بعض الطالب إن لم تستخدم بالشكل 

الصحٌح ، كما أنه ٌمكن تشكٌل وتصمٌم هذه الرسومات من خالل 

 . لصور  البرامج المتعددة المتعلقة بالرسم وا
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 ( 5) االسرتاتيجيت
 !ل يب أرمسو ق

عند تقدٌم  ومناسبةطرٌقة تستخدم فً معرفة خبرات الطالب السابقة 

 . الدرس أو فً ختام الدرس 

 :  االستراتٌجٌةخطوات 

  ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعات ثنائٌة . 

  ٌختار كل طالب ثالثة مفاهٌم . 

  ٌرسمان بطرٌقة تدل علً استٌعابهم للمفهوم . 

  ٌطلب أحد الطالب من زمٌله أن ٌستنتج المقصود من هذا

وٌطرح أسئلة فً حالة عدم التوصل للمعنى الذي  ، الرسم 

ماذا تقصد من هذا الشًء ؟ ألم : ٌقصده زمٌله من الرسم مثل 

 ؟  ٌكن من األفضل أن ترسم كذا

  ثم ٌتبادالن األدوار . 

  ٌنتقالن إلى مجموعة ثنائٌة أخرى وكل طالب ٌبحث عن قرٌن

 . آخر له من مجموعة أخرى 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) االسرتاتيجيت
 انعصف انذىني

 : خطوات اإلستراتٌجٌة 

  ٌحدد المعلم األدوار ألعضاء الفرٌق المكون من خمسة طالب

 : إلى 

 . ضابط السرعة  -1

 . ضابط األفكار ؼٌر المناسبة  -2

 . مشجع باستمرار لتكوٌن وبناء األفكار ضابط  -3

 . الكاتب لألفكار  -4

ضابط مشجع لكل األفكار وٌعلق الحكم علٌها أي ال ٌنتقد أي  -5

 . فكرة 

  موضوع ٌحث الطالب فٌه علً التفكٌر اإلبداعً ٌحدد المعلم

 . مفتوحة تحتمل إجابات متعددة ولٌس أسئلة 

  إلىلاير للقٌام برحلة  2000جمع  إلًرٌقك ٌحتاج ؾ: مثال 

مكة ، ما الطرق والوسائل التً تستطٌع أن تجمع بها هذا المال 

 !! المبلػ ؟
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  بعد ذلك ٌبدأ الفرٌق بتكوٌن األفكار مع تذكٌرهم فً أدوارهم . 

 جمٌع الطالب ٌفكرون ومن ضمنهم الكاتب ، :  ملحوظة مهمة

 . ولكن تبقى أدوارهم موجودة 

  الوقت وبعد اتفاقهم ، ٌتم عرض النتائج والنقاش  االنتهاءعند

 . بٌن المجموعات وتنقٌح األفكار بٌن بعضهم البعض 

 : طزيقة أخزى 

 انتزع األفكار من الطالب من خالل منح جمٌع :  توليد األفكار

الطالب فرصة المشاركة فً تولٌد األفكار ومن ال ٌعرؾ 

اجعلهم ٌكتبونها فً نموذج أو  ٌمرر لزمٌله ، اكتب األفكار أو

 . علً األوفرهٌد أو جهاز العرض أو السبورة 

 وضٌح ب بمراجعة القائمة بأكملها وطلب تأرشد الطال:  التوضيح

، ناقش العدٌد من المعانً  ٌفهمونهاأي من األفكار التً ال 

 . الممكنة 

 ٌحددوا األفكار المتشابهة  أنوجه الطالب إلى :  التصنيف

( 2)ثم األفكار المتشابهة األخرى بفئة ( 1)وترقٌمها بفئة 

قم حٌث إن وهكذا ، وبٌن لهم أنه لٌس كل األفكار ٌجب أن تر

ئة ، ووضح لهم أن تصنٌؾ أكثر من ؾ هناك أفكاراً تنتمً إلى

هذه األفكار إلى فئات ٌتم بناء على العالقة المنطقٌة بٌن هذه 

 . األفكار 

 بعد كتابة قوائم العصؾ الذهنً وتصنٌفها ثم :  التقييم

استخدامها لحل مشكلة أو اتخاذ قرار أو مقترحات فإنه ٌجب 

وضع معاٌٌر لذلك ، وبالتالً فإن الطالب ٌختارون هذه 

وضعوها حسب الهدؾ من بناء علً المعاٌٌر التً األفكار 

 .استخدامها 
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 (7) ةاالسرتاتيجي
 ادلنطمي االصطفبف

  االبتدائيةوهي طريقة تناسب املرحلة 

 :  االستراتٌجٌةخطوات 

 . أربع مجموعات  إلىقسم الطالب  -1

مثالً صورة ، رموز كٌمٌائٌة ، ) قدم لكل مجموعة أربع مهام  -2

 (  الخ...  للتصنٌؾ ،  كائنات حٌه

 ( . صورة فاكهة مثالً ) مهمة واحدة ٌأخذ كل زمٌل  -3

 . ٌطرح المعلم السؤال كما هو موضح فً األمثلة القادمة  -4

تتشارك أعضاء المجموعة فً كٌفٌة االصطفاؾ بناء على  -5

 . السؤال المطروح لهم 

المكان  إلىعندما ٌتفقون علً طرٌقة االصطفاؾ ٌتجهون  -6

 .  المناسب لهم

 . ٌطلب المعلم من كل فرٌق سبب اختٌارهم لهذا االصطفاؾ  -7
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 . ثم ٌقدم السؤال الثانً  -8

تعطً لكل طالب صورة للخضروات التالٌة ثم ٌطلب منهم :  مثال

 . الخطوات السابقة النشاط التالً كما فً 

 

 

 

 

 

 

 

 : يف بعض املواد  االسرتاتيجيةمن املوضوعات املناسبة لتطبيق هذه 

 : العلوم 

 العناصر الكٌمٌائٌة  -2األدوات والمواد فً التجارب               -1

 الحشرات  -4تصنٌؾ الكائنات الحٌة                       -3

                            
 
 
 
 

 موضع الصورة السؤال

1 
 .  الطماطم فً أقصى الٌمٌن 

 .  الفلفل لٌس بعد الطماطم واللٌمون 

2 
 .  الفلفل بعد الباذنجان 

 .  الطماطم الثانً من الٌسار 

3 
 .  الفلفل لٌس فً األخٌر 

 .  اللٌمون بٌن الفلفل والطماطم 

4 

 .  الباذنجان فً أقصى الٌسار 

 .  الباذنجان فً أقصى الٌسار

 .  الطماطم لٌس ٌعد اللٌمون الموجود فً أقصى الٌمٌن 

5 

 .  اللٌمون والفلفل لٌسا بعد الطماطم 

 .  الباذنجان بعد اللٌمون 

 .  ٌتجاوران والفلفلاللٌمون 
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 (8)  االسرتاتيجيت                            
 فزس ادلفبىيى

 : مقدمة 
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لفهم مفردات القراءة ، وٌجهز المعلم  استراتٌجٌةفرز المفاهٌم عبارة عن 

للطالب قائمة من المصطلحات أو المفاهٌم من مادة القراءة ، وٌضع الطالب 

مختلفة بناًء علً معنى كل كلمة ، والفئات ٌمكن تعرٌفها  ئاتالكلمات فً ؾ

إن المعلم ٌستطٌع أن وعندما تستخدم بعد القراءة ؾمن قبل المعلم أو الطالب 

 . ٌقٌم مدى فهم الطالب للمفاهٌم المقدمة 

 : أهمٌتها 

تسمح للمعلم أن ٌعرض المفردات الجدٌدة والتً سوؾ ٌعٌنها الطالب من  -1

 . النص 

 . تقدم للمعلمٌن معلومات حول مدى معرفة الطالب للموضوع  -2

 . ٌطلع الطالب على مفردات الموضوع الجدٌد  -3
 

 :  االستراتٌجٌةخطوات 

 15-10، اجمع ( ناعم / خشن ) إذا كان هدفك أن تدرس المفهوم مثل  -1

أو صورة تدل علً القوام الخشن والناعم وإذا كان هدفك هو تدرٌس 

كلمة مهمة  15-10جود فً الكتاب اختر المفهوم أو المصطلح المو

 . وذات صلة بالكتاب 

كلؾ الطالب بالعمل فردٌاً أو فً مجموعات صؽٌرة أو حتى فً  -2

من خالل فرز البطاقات أو األشٌاء ( الصؾ كامالً ) مجموعات كبٌرة 

بحٌث ٌكون الترتٌب أو الفرز ذا معنى وعلً شكل مجموعات ، 

)  ٌمكن أن ٌعاد تعرٌفها بواسطة المعلم ( الفئات  أو) المجموعات 

ؼالٌا ٌطلق علٌه ) أو بواسطة الطالب ( المؽلق ؼالباً ٌطلق علٌه الفرز 

 ( . الفرز المفتوح  

ناقش الفئات المستخدمة ضمن المجموعات المختلفة ووضح لهم لماذا  -3

 وضعت بعض البطاقات فً مجموعات ؟ 

 

 الحدائق الماء األوراق األزهار

 األشجار الهواء الغابات األعشاب
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 المراجع                                             

  Active Learning strategiesفً التعلم النشط  استراتٌجٌة 101 

 .الدكتور ماشً محمد الشمري 

 .أسالٌب تدرٌس العلوم الدكتور عاٌش زٌتون  

 الدكتورة رشا عمر . طرائق التعلٌم وأدوات التقوٌم التربوي  

: تألٌؾ ( اجعل كل طالب متعلما نشطا ) أسالٌب المشاركة الكلٌة  

 وٌلٌام هٌمٌل& بٌرسٌداهٌمٌل

 

 

 

 

 

 

 السٌقان الجذور التربة ضوء الشمس


