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 التعلم النشط

  -:تعريف التعلم النشط  -

 

هووفلسفةووربلية فعووبليلي ووجلبفووالمععل عووبلمم وويلفتلسوويلمم ففووللمميلفع وويلفع ووجللمموواليرلعوو لجفةل

مم وويلفتل ووثلاعووللمموويلفتل ووثلووول لممل وو لف لم اووللفمميعةعووعلفمبي وولجلمم وويلفتلبفووال ميوو لسوويل

يعلهولكلس ووفلالعةيبوىلبفووالمماصوف لبفوالمم لفف وولكلفمبيةولعلمم  ولةمكلفيبووفعثلمم وعتلفما

ممارظلفمميف وعثلفمم وللبفواليم عوبلمميربعوةلفمم وجةحلبفوالاو لمم ىوبلكلفبفوالممل و لممع ولبيل

لفمميلفتلمميللفميل.
 

 
 

 م النشط : التعل ومبادئ سسأ -
 

لمىيةمكلمميل ع لسيلمويعلةلمظلتلممل  لفففمبجهل.ل-1
لمىيةمكلمميل ع لسيلياجعجلماهجمللمميلفع عبل.ل-2
ليمفعل صلجةلمميلفتل.ل-3
لمةيوجمتلمةيةميعععلكلمميجةعسلمم يةبىحلاف لمميف ع ل.ل-4
لمابي لجلبفالي فعتلممرة تلفى لئ ت.ل-5
لميلابلمميفمص ل عثلع ععلمايعلهلكل عثلمم يلفتلفمم لف عث.ل-6
لممة لحلمفيل ع ل لجمةحلمم ميعبل.ل-7
لمميلفتل.لمىلببلعفل ثلممط أمعمبلفمم ةحلفمم يلتلمثملءل-8
ليلفتلب ليف ع لاةعلةةبي لمم ميعبل.ل-9

ل.ل ةلبجحلمميف ع لبفالس تل مي لفمبيىلللمفمايلمم فحلفممضلللسع ل-11
 

 

 -:  لماذا التعلم النشط ...؟ مميزاته -

 

لعىعجل ثلممج لجلمميل ع لمثملءلمميلفتلفععل لب فعبلمميلفتل يلبل.ل-1
لفب ل.عارىلمميل ع لبفالبثةحلماميلجلفيمل-2
لعم يلممث بل لممرسلفمم جةحلبفالمميل عةلبثلممةميل.ل-3
لعم يلممةغ بلسيلمميلفتلايالماي لثل.ل-4
لعم يلمم جةحلبفالمميربعةلفمم الل.ل-5
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لعلفجلمميف ع لبفالمي لعلففمبجلممل  ل.ل-6
لعم يلمجع تلميعلهلكلففعتلمععل عبل.ل-7
ل.عةلبجلبفالمععلجليرلب لمععل يل عثلمم يلف عثلل-8

 -معوقات التعلم النشط:   

لمموفلل ثليعةععلأيلعجعجل.لل-
لفصةلى ثلمماصبل.للل-
لىعلجحلأبجمجلمم يلف عثلسيل لضلممصرفلل.لل-
لم صل لضلمألجفمكلفمألع ىحل.لل-
لبجتليلفتل ايفىلبلل.لل-
لمموفلل ثلس جلممةعطةحلبفالمم يلف عثل.لل-
ل.ففبل  لةحلمم لف عثلم  لةمكلإجمةحلمم ملفىلكللل-
لآلوةعثلمبةةلمم أمفللسيلمميلفعتلمموفلل ثلم جلملل-
ل.  مموفلل ثلبجتل ىلةببلمم يلف عثلفبجتلمةيوجم  تل  لةمكلمميربعةلمملفعل -

 الفرق بين التعلم النشط والتعليم التق ليدي  
 

وجه 
 المقارنة 

 التعلم النشط التعليم التقليدي 

 / موجه / مصدر للخبرة  محفز ناقل للمعلومات وملق للتالميذ   دور المعلم

 ايجابي مشارك في العملية التعليمية  سلبي متلق للمعلومات فقط  دور المتعلم

 المعلم يتحكم في ضبط وادارة الفصل  ادارة الفصل 
التالميذ يشاركون في تحديد قواعد الضبط وادارة 

 الفصل 

 قها االهداف معلنة للتالميذ ويشاركون في تحقي غير معلنة  االهداف 

 الكتاب المدرسي والمعلم مصادر التعلم 
النترنت  -المكتبات  -مصادر متنوعة ومتعددة ) البيئة 

) 

 في جميع االتجاهات  خطي   صلالتوا

 تفكير عليا  -مستويات  -فهم وحل المشكالت  حفظ وتذكر المعلومات  ناتج التعلم 

 الوسائل
مح تقليدية ) غالبا ما تكون مواد مطبوعة ( ويس

 للمتعلم باختيار الوسائل المناسبة له 
 يتم عمل وسائل تعليمية مرتبطة باالهداف المتعددة.

 صدار حكم النجاح او الفشل بإيقوم المعلم  التقويم 
 ويساعد المعلم على اكتشاف نواحي القوة والضعف 

 التقييم الذاتي ( 
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 استراتيجيات التعلم النشط  
 تعريفها : 

يفضعلميا عقلمهجملل لعمبلفي يعل وةعلكلغعةللهيلوطبلب  لبل ب
 ةغفعلسع للهيل ع فببلفةمةمكلعيو هللمم لفتلفيملبسليفكلمم ةمةمكلسيل

لمم لطل ثلماسلل لعؤجع للمم لفتلفمميل ع لسيلمم ففللمميلفع ي.
ل

ليدة :مواصفات االستراتيجيات الج -

 
لكلمم يففلبل.مثليبفثلىل فبل  لمالمم للييض ثلب لمم فمفللفمااي لال-
لمثليةي طلمةي لطللفمضالل لاهجمللممية فعبلفماعي لبعبلفمافيصلجعبل.ل-
لمثليبفثلطفعفبلمم جىل اعللييففعلممميلئجلفي للكلب لميععبل.ل-
لمثلييةتل لم ةفمبلفمم ل فعبلمفيطفعةل.ل-
لمثليبفثلعل  بلفيا قلمم يلبلمف يلفتلمثملءلبف عبلمميلفعتل.ل-
لمععل عبل ثلمم يلفتلفىةمببلسللمبل عثلمم يلف عثل.لمثليفسةل ىلةببل-
ل

 ليست هناك استراتيجية معينة افضل من غيرها ولكن هناك ونالحظ 
 

 استراتيجيات تحقق بعض االهداف للتعلم المنشود في موقف تعليمي ما
 

 افضل من غيرها . 
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ل
 

 -ار والمناقشة : استراتيجية الحو -أوال: 
 -:نواع من المناقشة وهي أتوجد خمس 

 المناقشة االستقصائية  
علماجلمم يلف عثلثتلعلفقلمم لفتلبفاله هلعلسععمسلممطلفمبلاعللعطةحلمم لفتلةؤمامم ملفىبلبفالم طلي

 ماعل بلفعطةحلةؤمالموةلفع فتل يلفتلموةل لاعل بلثتلعلفقلمم لفتلفهب م
 

 لعبة كرة السلة  المناقشة على نمط 
 

عطةحلمم لفتلةؤمالفعيةكلمف يلف عثلمماةعبلسيلمم ملفىبلفمميرلب لممفرظيل عل لض تلمم لضل
لثلاعثلاوةلمفيصاعحلبمجلممضةفةحلافيةمحلممافف لمم  بمبلفعيجو لمم لفتل 

  المناقشة الجماعية

(ل يلف للسلبثةلمفلسيلالمبلع علماةمءلاف لفضعبلبل بل31فيةيوجتلسيلالمبل للم ملبلمكلبثلسبلمم لببل)
 . ي تلمم يلف عث

 المجموعات الصغيرة 
(لاعلليعفسلب ل ع فببل31 ع فببلمميىلفةليةيوجتلسيلالمبل للم ملبلمكلبثلسبلفلببلممجةسلمف ل ثل)

لعةملم لليفصفكلممع لسيلم لعبلمم ملفىبل.فيملفشلب ل ع فببلي ةلU(لبفالىب ل5-7)
 الندوة 

 
يةيوجتلسيلالمبل للم ملبلمكلفلببلممجةسلب عةحلعجملفعيتلسع للمةيضلسبل لضلممىوصعلكلمم لةىحلفلعمظتل

 . مم لفتلجفبلممافمةل عثلمبضلءلمممجفحلفمم يلف عث
 

 

المشكالت حل  

 

الذهنيعصف ال  
 

 

 

 التعلم الذاتي

 

ب ـلع  

  دواراأل
 

 

علم التعاوني الت  
 

 

 الحوار والمناقشة

    

 استراتيجيات
 التعلم النشط 

 ااااا

 استراتيجيات التعلم النشط
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 -استراتيجية التعلم التعاوني : -ثانيا :
 تعريفه :  -

/ليلف يلعل  لسع لمميل ع لبفالىب ل ع فبلكلسيليرلب لمععل يل ي لج لعىلةلسع للهفل ففلليلفع ي
لب لسةجلمم ل ةئف لبثليلف  لفيلفتلماوةعثل  جلليا عقلمهجملل ىيةببل.

 هميته : أ -
ععل لمم يلفتل افةلممل فعبلمميلفع عبلفعيعحلم لسةصبلمفل  ل ةفحلممرةعقلفمميللفثلفممل  لممع لبيلب لل

يلمم ةئفمعبلممرةجعبلفممع لبعبلمجىلمميل ع لفعم يلممث بل لممرسلفعلفجلمميل ع لبفالمايةمتلمةمءلمم لعم 
ل ماوةعثلفيةلبجلبفالمايةمتلمةمءلماوةعثلفيةلبجلبفال ةمبلحلممرةفقلممرةجعبل عثلمميل ع ل.

 

 -دور المعلم في التعلم التعاوني : -
لممصللفمجمةي ل.مم فضفعلفياجعجلماهجمللفيمظعتللعلةمويل-
ليبفعثلمم ع فبلكلفمابجمجلمل  لمم ع فبلكلفياجعجلمم صلجةلفمامىطبلل-
لمم ويفربل.لل
لمةىلجلمم يلف عثلفي جعتلمم ةلبجحلففكلممالعبل.ل-
لمم لاظبلممفمبعبلم ىلةببلمسةمجلب ل ع فببل.ل-
 . ة طلماسبلةل لجلممي لءلممل  لمميللفميلفي عتلمجمءلمم يلف عثل-

 استراتيجية لعب االدوار :: ثالثا 
  -:مفهوم لعب االدوار -

ماجىلمةيةميعععلكلمميجةعسلممييليلي جلبفال البلحل ففللفمفليل،لعي  صلسع لب ل يلفتل ثلمم ىلةبعثلسيل
مممىلطلماجلماجفمةل،لفعيرلب ل علماوةعثلسيلاجفجلبلفبلجفةهل لجفمةهتلففجلعي  صلمم يلفتلجفةلىوصلمفل

 . ىيءلموة
 

 -ميزات لعب االدوار : م -
ل.مم ىلبةلفمامرللاكلمما ع عبللمبطلءلممرةصبلمظ فةل-
ل.فممفبيل  ىلبةلماوةعثلفي  ف للىعلجحلمماةلةعبلل-
ل.مبيةلعل  لةمكلةففبعبلفمعي لبعبلل-
ليىعععلةفحلمميف لئعبلمجىلمم يلف عثل.ل-
لبةضل فمفلل اي فبلمماجفلل.ل-
لة فمبلمةيعللعلمم لجحلمميلفع عبل -

ل

 -استراتيجية العصف الذهني :
 تعريفه :  -

هيلوطبليجةعةعبليلي جلبفالمةيثلةحلمم يلف عثلفيرلبف تلممطلفلل ثلوفرعي تلمملف عبلاعللعل  لب لفماجل
 م تلب جو لاسبلةلماوةعثلف مىطلم تلسيلمبجمجلمم يلف عثلم ةمءحلمفل ملفىبلمفلبيل بل فضفعل للف مكل

 . فهفلمم لفتسيلفعفجل فع لم ةلةلمميربعةل

 اهميته :  -
 

عةلبجلبفاليم عبلما جمعلفما يبلةلما ل ىبفبل للفمثلةحلمهي لتلفيربعةلمم يلف عثلسيلمم فمفللمميلفع عبل
لفيم عبليلبعجلمم مكلفممث بل لممرسل عليفضعحلم لطلفمةيولصلماسبلةلمفليفوعصل فضفبلكل.

 -استراتيجية حل المشكالت : رابعا : -
 تعريفها :  -
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جةعةعبلييعحلمف يلفتلممرةصبلمفيربعةلمملف يلاعللعياجىلمميل ع ل ىبلكل لعمبلسعوططفثلوطبلي
ل تلممولصبلم للمعي للف اث للفعع لفثلمم علملكلفعمظ فم للفعةيوفصفثل م للمةيميلعلي

 -:خطوات حل المشكالت  -
 

.لللياجعجلمم ىبفبل-ل            
.للع علمم علملكلبثلمم ىبفبلل-ل  
(ل.ممافف لمف ىبفبل)لسةضلممرةفضللمفيةمحل-ل  
  ملفىبلممافف لمم  يةابل.ل-ل
مميفص لإمالمما لمأل ث لمف ىبفبل)لماةيميللجل(ل.ل-  

 

لط عقلماةيميلعلكلفمميل ع لكلسال فمفللعجعجحل.ليل   - 
 

 -أدوار المتعلم في التعلم النشط :
 

. كمشار  *** 

 *** متعاون .

ثــباح . ***    

ائدـــق . *** 

.ي إيجاب ***                    

     *** .قادر على النقد

القرار .         *** قادر على التخطيط واتخاذ 
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  www.moalemon.comل-1
 

2-ل neqaba.com/page.phpل 
 ل

3-ل maktoobblog.comللل 
 

4-ل taifsmc.gov.sa/download.php?ids=3&trnprg 
 

5-www.almualem.net/saboora/showthread.php?لل 
 

-6 sciemaths.com/vb/showthread.php 
 

7-ل taifsmc.gov.sa/download.php?idsل 
 

8- www.google.com  
 
 

 

 

 ق ائمة المراجع والمصادر
 
 

http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=6301
http://www.google.com/

