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 سرتاتٍجٍت ا
ّع
مل النشط  التت

 : تعرٌف التعلم النشط

  يتربوية واإلجراءات التدريسية الت، وتشمل جميع الممارسات ال يالموقف التعميم يجابية المتعمم فيإهو فمسفة تربوية تعتمد عمى 

عمى الحصول  ييب ، واعتماد المتعمم عمى ذاته فث يتم التعمم من خالل العمل والبحث والتجري، ح تفعيل دور المتعمم  يلإف تهد

 .وتكوين القيم واالتجاهات هارات المعمومات واكتساب الم

 نما عمى تنمية التفكير والقدر، عمى الحفظ والتمقين  فالتعمم النشط ال يركز  . يالتعاون ية عمى حل المشكالت والعمل الجماعوا 

 : أهمٍت التعلم النشط

  أثٓا٤ ايتعًِ املتعًُنيٜظٜز َٔ اْزَاز . 
  املتعًُنيحيفظ ّٛ .  ع٘ع٢ً نجض٠ اإلْتاز ٚتٓ

 ُٟاملتعًُنيايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ٟ من . 

 ُْٟٟفػ ٚايكزص٠ ع٢ً ايتعبري عٔ ايضأايجك١ باٍٟ من .

 ِ  .املتعًُني ايتفهري ٚايبشح يز٣  ايضغب١ يفٟ ٜٓ

 ُٟايتعًِ ست٢ اإلتكإ ايضغب١ يفٟ من  .

 ُّْٟ ٍَٛٝ ساداتِٗ  ٚإؽباع املتعًُنينٔ َٔ خ٬ي٘ انتؾاف. 

 ُٟٖٞ٨ ّٞ  . ٠ ٚسات فعاي١ٝيًُتعًُني َٛاقف تع١ًُٝٝ س

: خصبئـص التعلـم النشـط  

 ُّاملتعًُٕٛ ٜؾرتنٕٛ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بصٛص٠ فّع  .تًكني عًبٝني اي١ تتعز٣ نِْٛٗ 
  ا٭عاع١ٝ ٚاملتكز١َ ٚتُٓٝتٗا ٖٓاى تضنٝظ أقٌ ع٢ً ْكٌ املعًَٛات ٚإٜصاهلا يًُتعًُني يف سني ٜظرار ايرتنٝظ ع٢ً تطٜٛض َٗاصات املتعًُني .

  ع٢ً اعتدزاّ َصارص ص٥ٝغ١ ٚأٚي١ٝ َٚتعزر٠  املتعًُنيتؾذٝع .

 ٚ ايتشًٌٝ ، ٚايرتنٝب ، ٚايتكِٝٝ ٚسٌ املؾه٬ت  : عرتاتٝذٝات ايتفهري ايعًٝا َجٌاتفعٌٝ رٚص املتعًُني يف َٗاصات

 ّٛ يف  ْٚٗاايٛعا٥ٌ ٚا٭عايٝب اييت ٜغتدزّ ايعزٜز َٔ ّايصف ، ٜٚتٝح ي٘اٍ َٚٓاعب ، راخٌ غضف١ تعًُٝٞ فّع ٜعٌُ ايتعًِ ايٓؾط ع٢ً خًل د

 . عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ

  جيب إٔ ٜهٕٛ ايتكِٝٝ أص٬ًٝ َٚضتبطًا بايتعًِٝ ، َٚٔ ايضضٚصٟ تٛظٝف ايتكِٝٝ ايشاتٞ يًُتعًُني. 

 : فلسفت التعلم النشط
ّٕ  :ٕ ٜهٛفًغف١ ايتعًِ ايٓؾط ت٪نز ع٢ً إٔ ايتعًِ ٫بز ٚإٔ  إ

 ٚٚاقع٘ ٚاستٝادات٘ ٚاٖتُاَات٘  تعًِعٝا٠ امل َضتبطًا .

 ٚتٛاصً٘ َع أقضاْ٘ ٚأًٖ٘ ٚأفضار دلتُع٘  تعًِحيزخ َٔ خ٬ٍ تفاعٌ امل .

 تعًِٜضتهظ ع٢ً قزصات امل ّٛ . ٙ ٚإٜكاع تعًُ٘ اخلاصني ب٘ ٚعضع١ من

 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ " َضنظ " سكًا يف  تعًِٜضع امل .

  ٔ(خل إ.... املهتب١  –ايبٝت  –املزصع١  ) اييت ٜٓؾط فٝٗا املتعًِحيزخ يف مجٝع ا٭َان 
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 : أســـس التعلـــم النشـــط
 :ٜعتُز ايتعًِ ايٓؾط ع٢ً عز٠ أعػ َٓٗـــا 

  يف اختٝاص ْعاّ ايعٌُ ٚقٛاعزٙ  املتعًُنياؽرتاى .

  يف حتزٜز أٖزافِٗ ايتع١ًُٝٝ  املتعًُنيإؽضاى .

 ّٛ . ع َصارص ايتعًِ تٓ

  ّٜتُتع ب٘ سٟايشنا٤ اٍَغت٣ٛ ، ٚاييت تتٓاعب َع قزصات٘ ٚاٖتُاَات٘ ٚأمناط تعًُ٘ ٚ تعًِامل املتُضنظ٠ سٍٛ عًِٝاعرتاتٝذٝات ايتاعتدزا  .

  ِٜٛ٭ْفغِٗ ٚط٥٬َِٗ املتعًُني ا٫عتُار ع٢ً تك .

  ًِإتاس١ ايتٛاصٌ يف مجٝع ا٫جتاٖات بني املتعًُني ٚبني املع .

  يشات١ٝ باإلراص٠ ا يًُتعًُنيايغُاح .

  ًِإؽاع١ دٛ َٔ ايطُأ١ْٓٝ ٚاملضح ٚاملتع١ أثٓا٤ ايتع .

  ٌسغب قزصات٘  َتعًِتعًِ ن .

 ع٢ً فِٗ سات٘ ٚانتؾاف ْٛاسٞ ايك٠ٛ ٚايضعف يزٜ٘  تعًَِغاعز٠ امل. 

 : التعلٍم التقلٍدي والتعلم النشط
 :ايتايٝــ١ ميهٔ تٛضٝح ايفضم بني ايتعًِٝ ايتكًٝزٟ ٚايتعًِ ايٓؾط َٔ خ٬ٍ عكز املكاص١ْ 

 ــ    عرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِاــ    َعزٍ ايتعًِــ    املٛار ايتع١ًُٝٝــ     ا٭ٖزافــ    رٚص املعًِ) 

 (    إراص٠ ب١٦ٝ ايتعًِــ    ا٭َانٔــ    ايٛقتــ    رٚص ايطايبــ    َصارص ايتعًِــ    تٓعِٝ ايّٝٛ ايزصاعٞ

 

:  مـٍساث التعلــم النشــط
بعضِٗ اصٌ بني املتعًُني ا ٜتصٌ بايع٬قات اإلْغا١ْٝ ٚايتْٛ٘، ّٚ ايتعًِ ايٓؾط ي٘ ايعزٜز َٔ املُٝظات ، َٓٗا َا ٜتصٌ بايٓٛاسٞ ا٭نارمي١ٝإٕ 

 :ايبعض ، ٚبِٝٓٗ ٚبني املعًُني ، َٚٔ ٖشٙ املُٝظات َا ًٜـــٞ 
1 – ّٞ . ٠ سات فعاي١ٝ ٧ٜٝٗ يًُتعًُني َٛاقف تع١ًُٝٝ س

. ٫ي٘ تعًِ َا ٜصعب تعًُ٘ يف ايب١٦ٝ ايصف١ٝ ميهٔ َٔ ذ – 2

. يف ايعٌُ ، ٚجيعٌ يًتعًِ َتع١ ٚبٗذ١  املتعًُنيٜظٜز َٔ اْزَاز  – 3

ّٛ املتعًُنيحيفظ  – 4 . ع٘ ع٢ً نجض٠ اإلْتاز ٚتٓ

ايعار١ٜ ، َجٌ ايتعإٚ إنغاب املتعًُني دٛاْب ١َٝٓٗ ٚدٛاْب اْفعاي١ٝ َٚٗاصات ٚخربات ادتُاع١ٝ قز ٜصعب انتغابٗا راخٌ ايفصٍٛ  – 5

. ٚحتٌُ املغ٦ٛي١ٝ ٚضبط ايٓفػ ٚاإلبزاع 

. دلا٫ً يًهؾف عٔ ٍَٝٛ املتعًُني ٚإؽباع ساداتِٗ  ُٜعّز – 6

. ٜغاعز ع٢ً انتغاب َٗاصات ايتٛاصٌ  – 7

. ُٜٓٞ ايضغب١ يف ايتفهري ٚايبشح  – 8

. ُٜٓٞ ايضغب١ يف ايتعًِ ست٢ اإلتكإ  – 9

، فض٬ً عٔ تعًُِٗ نٝف ٜعًُٕٛ َع  خ٬ٍ ايتعًِ ايٓؾط أنجض َٔ احملت٣ٛ املعضيف ، فِٗ ٜتعًُٕٛ َٗاصات ايتفهري ايعًٝأَ  ٕاملتعًُٜٛتعًِ  -10

. ؟ آخضٜٔ خيتًفٕٛ عِٓٗ 

 .اعرتاتٝذٝات ايتعًِ ْفغ٘ ٚطضم احلصٍٛ ع٢ً املعضف١  فٝ٘ املتعًُٕٜٛتعًِ  -11
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 : يف التعلم النشط تعلمدور املعلم وامل
 : ٍٚ عٓٗا املعًِ يف ع١ًُٝ ايتعًِ ايٓؾط٩ص اهلا١َ املػبعض ا٭رٚا

 . عرتاتٝذٝات ايتعًِ اييت تتُاؽ٢ َع أٖزاف ايتعًِ املٛدٛر٠ راخٌ املٓٗراتصُِٝ  .1
 . يف أْؾط١ ايتعًِ ايٓؾط املتعًُنيرعِ ع١ًُٝ إؽضاى مجٝع  .2
 . املؾه٬تطضح ا٭ع١ً٦ اييت تؾذع ع٢ً ايتأٌَ ٚايتفهري ٚاعتدزاّ املعاصف املدتًف١ ٚسٌ  .3
 .بؾهٌ َغتُض  دع١اا٤ تكِٜٛ تهٜٛين ٚإعطا٤ تػش١ٜ صإدض .4
 . تٓعِٝ ايفصٌ .5
    .ٚضع اخلطط اخلاص١ ظُع املٛاصر ٚا٭رٚات ٚتٛفريٖا .6

 
 : يف ع١ًُٝ ايتعًِ ايٓؾط املتعًِبعض ا٭رٚاص اهلا١َ اييت ٜكّٛ بٗا 

 . ايتفاعٌ املجُض ٚاإلجيابٞ َع ا٭ْؾط١ َٚع ا٭قضإ .1
 . املتعًك١ با٭ْؾط١طضح ا٭ع١ً٦  .2
3. ٌّ  . املؾه٬ت ايتأٌَ ٚس
4. ِّ  . ٍ َغ٦ٛي١ٝ تعًِٝ ايشاتحت
 . اسرتاّ اآلخضٜٔ .5
 .ايتعبري عٔ ا٭فهاص اجلزٜز٠ ٚتهٜٛٔ اآلصا٤ .6

 
ّع
 . قــبث التعلــم النشـــطمعى

:  ٠ أَٛص َٓٗا تتُشٛص َعٛقات تطبٝل ايتعًِ ايٓؾط سٍٛ عّز

ٌّ، ٚايكًل ايٓاتر عٔ ايتػٝري املطًٛب ، فِٗ املعًِ يطبٝع١ عًُ٘ ٚأرٚاصٙ ، ٚعزّ ا٫صتٝاح ــ  ٠ احلٛافظ املطًٛب١ يًتػٝري َٚٔ املعٛقات اييت قز حتٍٛ ٚق

 :رٕٚ تطبٝل ايتعًِ ايٓؾط 
. ضٝل ٚقت احلصص ، ٚنجض٠ عزر احلصص اييت ٜهًف بٗا املعًِ أعبٛعًٝا .1

. طٝط ٚايتشضري تغتػضم ٚقتًا ط٬ًٜٛ يف ايتخ .2

. َٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ٖٓاى صعٛب١ يف تطبٝل ايتعًِ ايٓؾط يف ايفصٍٛ سات ا٭عزار ايهبري٠  .3

4. ٌّ . ٠ املٛار ٚا٭دٗظ٠ َٚصارص ايتعًِ املطًٛب١ يتطبٝل ٖشا ايٓٛع َٔ ايتعًِ ق

. خٛف املعًُني َٔ جتضٜب أٟ دزٜز  .5

. ايتفهري ايعًٝا اخلٛف َٔ عزّ َؾاصن١ املتعًُني ٚعزّ اعتدزاَِٗ َٗاصات  .6

. ايغٝطض٠ ع٢ً املتعًُني  إاخلٛف َٔ فكز .7

. اخلٛف َٔ ْكز اآلخضٜٔ يهغض املأيٛف يف ايتعًِٝ  .8

. عزّ ١َ٤٬َ ايب١٦ٝ ايصف١ٝ ٫عتدزاّ بعض اعرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؾط  .9

 .نجض٠ املغ٦ٛيٝات اإلراص١ٜ اييت ٜهًف بٗا املعًِ  .10
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 : معىقــبث التعلــم النشـــطالتغلب على 
ّٕ ٖشٙ املعٛقات تتطًب َٓا إٔ ْ٪َٔ بايفهض اجلزٜز ، ٚإٔ ْعطٞ ٭ْفغٓا ايفضص١ يتطبٝك٘ ، ٚرصاع١ ْتا٥ر ٖشا ايتطبٝل ، خاص١ ٚإٔ ْتا٥ر  إ

َٔ ايزصاعات اييت طبكت ايتعًِ ايٓؾط أثبتت فعايٝت٘ ، يشا ٜٓبػٞ َضاعا٠ ٖشٙ املعٛقات عٓز ايتدطٝط ، سٝح ٜتِ ايتدطٝط يف ض٤ٛ ايٛقت ٚايظ

 .ايتع١ًُٝٝ  ، نُا ٜتِ اختٝاص اعرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؾط اييت تتٓاعب َع ب١٦ٝ ايتعًِ يف املضس١ً املتعًُنياملتاح ، ٚاإلَهاْٝات ٚعزر 

 : نصبئح للبدء بتصمٍم أنشطت التعلم النشط

 .ابزأ بزا١ٜ َتٛاضع١ ٚقصري٠  .1
.  ، ثِ دضبٗا ثا١ْٝ هلاعّز،  ، امجع َعًَٛات سٛهلا بٗا، دّض ص خط١ يٓؾاط ايتعًِ ايٓؾططّٛ .2

. ب َا عتطًب٘ َٔ املتعًُني بٓفغو أ٫ًٚ دضّ .3

4. ْٔ .  َبًٝٓا هلِ اهلزف َٔ ايٓؾاط َٚا تعضف٘ عٔ ع١ًُٝ ايتعًِ املتعًُنيٚاضشًا َع  ن

5. ّٕ  .١ٜ َٚتابع١ اجلزٜز عًِايتنري ٚايتأٌَ يف املُاصعات ٖٛ ايتف ــ نُا يف غريٙ َٔ ا٭ْؾط١ ايٛاقع١ٝــ ط ايٓذاح يف تطبٝل ايتعًِ ايٓؾط ؽض إ

 :جيب إٔ جتٝب عٔ ا٭ع١ً٦ ايتاي١ٝ عٓز تصُِٝ ايٓؾـاط 
ايٓؾاط ؟ ٖشا َا اهلزف َٔ  – 1

؟  َٔ املتعًُني  أطضاف ايتفاعٌ ؟ َتعًِ َع َتعًِ أّ دلُٛع١ َٔ ِٖ – 2

 ؟َا املٛعز املٓاعب يًٓؾاط  – 3

 ؟نِ َٔ ايظَٔ ًٜظّ يًكٝاّ بايٓؾاط   -4

عبري املتعًُني عٔ إداباتِٗ ؟ َا ٚع١ًٝ ت – 5

؟ يف ٖشا ايٓؾاط  ؟ َٚا املطًٛب َٔ املتعًُني يًُغا١ُٖ ايفعاي١ يٓؾاطتطبٝل اَا ا٫عتعزارات اي٬ط١َ ٍ – 6

أّ ايظٚدٞ َع ايصف بأنًُ٘ ؟ ؟ ٌٖ عٝٓاقؿ ايعٌُ ايفضرٟ  – 7

ٌٖ عٝظٚر املتعًُني بتػش١ٜ صادع١ سٍٛ ْؾاطِٗ ؟  – 8

: إٔ تصُِ أْؾط١ عٝح  بٓا٤ً ع٢ً َا عبل عًٝو

1. ٌّ . ٚأٖزاف املار٠  رصؼآخشًا يف ا٫عتباص أٖزاف اٍ ايتعًِ ايٓؾط ذلٌ ايتعًِ ايتكًٝزٟ تزصجيًٝا حي

. تٓاعب ب١٦ٝ ايتعًِ ايٓؾط  .2

3. ِّ . ّ أْؾط١ تغاعز املتعًُني ع٢ً تكِٜٛ تكزَِٗ خ٬ٍ ايٛسز٠ ص

4. ِّ  .ّ أْؾط١ تكِٜٛ َٓاعب١ يًتعًِ ايٓؾط ص

 :   التعلــم النشـــطحمدداث بٍئت 
ّٕ ٜض َٔ ايتعًِٝ ايتكًٝزٟ إىل ايتعًِ ايٓؾط ٫ حيزخ َٓعظ٫ً عٔ ايب١٦ٝ املزصع١ٝ ، ٚقز ٜهٕٛ إغفاٍ ٖشٙ احلكٝك١ ٚصا٤ تعجض ايهجري َٔ ٟايتؼ إ

ّ ٕ ايتعٌاجلٗٛر ايصارق١ ، فٗٓاى َٓاذ ٜغاعز ع٢ً ايتذزٜز ، َٚٓاذ ٜعٛم ايتذزٜز ، فاملزصع١ متجٌ ايب١٦ٝ اييت تتب٢ٓ ايتػٝري ٚتزعُ٘ ، ٚإسا نا

 :ٖٚٞ ت١ُٝٓ ٚعٝٓا بٗا يف ض٤ٛ دلُٛع١ َٔ احملزرات يب١٦ٝ املزصع١ يف ايتعًِ ايٓؾط  بّز َٔايٓؾط إعار٠ بٓا٤ إرصانٓا يًب١٦ٝ املزصع١ٝ ف٬ 

. تغٛرٖا صٚح ايظَاي١ ٚايع٬قات اإلجياب١ٝ امل١ٝٓٗ بني ايظ٤٬َ  .1

. ا٫ٖتُاّ ٚايغعٞ يتذضٜب اجلزٜز  .2

. ٚضع تٛقعات عاي١ٝ يإلجناط  .3

. ٠ يف ايشات ٚايتػري ايجل .4

. ايزعِ ايفعًٞ يهٌ دٗز صارم  .5
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. ايغعٞ يًُعضف١  .6

. تكِٝٝ اجلٗز  .7

. ا٫ٖتُاّ بايػري ٚا٫ستفاظ ب٘  .8

. ايزفاع عٔ نٌ َا ي٘ ق١ُٝ  .9

. هلا تكايٝز حترتَٗا ايب١٦ٝ  .10

 .ٜغٛرٖا ايصزم يف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايب١٦ٝ  .11
 

 

 :   سرتاتٍجٍبث التعلــم النشـــطا
، عرتاتٝذٝات ايتزصٜػ اييت تٓاعب ايتعًِ ايٓؾط ٜٚضدع ٖشا ايتعزر إىل إٔ ايتعًِ ايٓؾط ٜعتُز ع٢ً ْؾاط املتعًِ ٚدلٗٛرات٘ أثٓا٤ تعًُ٘ اتتعزر 

رر٠ ، ايتعًِ ايٓؾط َتع تٓاعبعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ اييت اى ط٥٬َ٘ يف تعًُ٘ ، َٚٔ ثِ فإٕ فٗٛ ذلٛص ايتعًِ ايٓؾط ايشٟ ٜعٌُ يٝتعًِ ٜٚؾاص

يزصؼ ذلزر  َٓاعب١عرتاتٝذ١ٝ أنجض ابؾهٌ َطًل ، ٚيهٔ تٛدز طضٜك١ أٚ عرتاتٝذ١ٝ َج٢ً اعًِ إٔ ٜتشنض أْ٘ ٫ تٛدز طضٜك١ أٚ املع٢ً ٚ

: عرتاتٝذٝات َٔ ٖشٙ ا٫ٚاملضس١ً ايجا١ْٜٛ ،  املتعًُني يفَع طبٝع١ ٚخصا٥ص  ٚتتٓاعب

 ا( 1)
ّع
 : املشكالث سرتاتٍجٍت  ح

ٌّمبْؾاط تعًُٝٞ ٜٛاد٘ فٝ٘ املتعًِ  ٖا َغتدزًَا َا يزٜ٘ َٔ َعاصف َٚٗاصات عابك١ ، أٚ َعًَٛات مت مجعٗا ، ٚسيو ؽه١ً سكٝك١ٝ ٜغع٢ حل

ٌّ بإدضا٤ خطٛات َضتب١ متاثٌ خطٛات ايطضٜك١ ايع١ًُٝ يف ايتفهري ، يٝصٌ يف ايٓٗا١ٜ إىل ا٫عتٓتاز يًُؾه١ً ثِ إىل ايتعُِٝ ست٢  ، ٖٚـٛ مبجاب١ سـ

:  ٜتشٍٛ ا٫عتٓتاز إىل قاعز٠ ع١ًُٝ أٚ ْعض١ٜ ، َتبعًا يف سيو اخلطٛات ايتاي١ٝ 

 (ايتعُِٝ  –ايٛصٍٛ إىل احلٌ  –اختباص صش١ ايفضٚض  – ض احلًٍٛ املكرتس١اتضفا –حتزٜز املؾه١ً  –٠ اإلسغاؼ باملؾهٌ) 

  : دورة التعلم سرتاتٍجٍتا( 2)
ٌّ :  أْفغِٗ بع١ًُٝ ا٫عتكصا٤ اييت ت٪رٟ إىل ايتعًِ ٖٚٞ متض بأصبع١ َضاسٌ  املتعًُٕٛتعًِٝ ٜكّٛ فٝٗا /ّٖٞ طضٜك١ تع

 (َضس١ً ايتكِٜٛ  – َضس١ً ايتٛعع  – َضس١ً ايتفغري  – َضس١ً ا٫عتهؾاف) 

 : سرتاتٍجٍت املشروعبثا( 3)
ايصٛص ايتطبٝك١ٝ اييت تٗتِ يف املضتب١ ا٭ٚىل مبٍٝٛ ْٚؾاطات املتعًِ ، ٚيف عرتاتٝذ١ٝ املؾضٚعات يف تزصٜػ ايعًّٛ ٚايضٜاضٝات َٔ أنجض اتعترب 

 : ّ، ٚميهٔ تعضٜف املؾضٚع ع٢ً أْ٘ املضتب١ ايجا١ْٝ باملعًَٛات ٚاحلكا٥ل أٟ أْٗا تب٢ٓ ع٢ً أغضاض املتعًُني َٚٝٛي٘

:  عرتاتٝذ١ٝ املؾضٚعات ٚفل املضاسٌ ايتاي١ٝ امت تٓفٝش ، ٟٚ " ْؾاط ٖارف تصاسب٘ محاع١ ْابع١ َٔ املتعًِ ٜٚتِ ٖشا ايٓؾاط يف ذلٝط ادتُاعٞ" 

 (نتاب١ تكضٜض املؾضٚع  –املؾضٚع  تكِٜٛ –تٓفٝش املؾضٚع  –ٚضع خط١ يتٓفٝش املؾضٚع  –اختباص املؾضٚع ) 

 : سرتاتٍجٍت احلىار واملنبقشتا( 4)
ايطضم ايؾا٥ع١ اييت تعظط ايتعًِ ايٓؾط ، ٖٚٞ أفضٌ طضم احملاضضات املعزي١ إسا نإ ايزصؼ ٜٗزف إىل تشنض املعًَٛات يفرت٠  ٣أسز ُٚتعّز

، ٚت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري يز٣ املتعًُني ، ٖٚٞ َفٝز٠ ٚسات  سح املتعًُني ع٢ً َٛاص١ً ايتعًِ ، تطبٝل املعاصف املتع١ًُ يف َٛاقف دزٜز٠ٚأطٍٛ ، 

، ٖٚٓا ٜطضح املعًِ أع١ً٦ ذلٛص١ٜ تزٚص سٍٛ ا٭فهاص ايض٥ٝغ١ يًُار٠ املتع١ًُ ، ٚتتطًب طضٜك١ احلٛاص  ايتزصٜػ يًُذاَٝع ايهبري٠ دز٣ٚ يف

ر ع٢ً خًل ٚاملٓاقؾ١ إٔ ٜهٕٛ يز٣ املعًُني َعاصف َٚٗاصات تتعًل بايطضم املٓاعب١ يطضح ا٭ع١ً٦ ٚإراص٠ املٓاقؾات ، فض٬ً عٔ َعضف١ َٚٗاص٠ تغاع

تٝذ١ٝ َغتك١ً أٚ عرتااق١ ٚؽذاع١ ، ٖٚٞ تغتدزّ ىتؾذع املتعًُني ع٢ً طضح أفهاصِٖ ٚتغا٫٩تِٗ بط٬( عك١ًٝ َٚع١ٜٛٓ)ب١٦ٝ َٓاقؾ١ 

. عرتاتٝذٝات ايتع١ًُٝٝ ا٭خض٣ نذظ٤ َٔ َععِ ا٫
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 : سرتاتٍجٍت التعلم ببالكتشبفا( 6) 
إىل املعًَٛات بٓفغ٘ ، َعتُزًا ع٢ً دٗزٙ ٚعًُ٘ ٚتفهريٙ ، فاملزخٌ ا٫عتهؾايف ٜضنظ ع٢ً َٛاد١ٗ املتعًِ  تعًِٜٚكصز با٫نتؾاف إٔ ٜصٌ امل -

 .مبٛقف َؾهٌ ، ٜٛدز يزٜ٘ ايؾعٛص باحلري٠ ٜٚجري عٓزٙ عزٜزًا َٔ ايتغا٫٩ت ; فٝكّٛ بع١ًُٝ اعتكصا٤ ، ٚعح يٝذز اإلدابات عٓٗا 
عرتاتٝذٝات أخض٣ تتآطص َع بعضٗا ايبعض يٓدضز مبٛقف تعًُٝٞ ْؾط ، ْٚصٌ اْتاز  ت ايتعًِ ٜعّزعرتاتٝذٝااعرتاتٝذ١ٝ َٔ اٚا٫نتؾاف ى -

 .ؽ٦ًٝا دزٜزًا  املتعًَِع٘ يف ايٓٗا١ٜ إىل إٔ ٜهتؾف 

املطًٛب ٜتطًب سيو  فا٫نتؾاف ٖٛ ببغاط١ ٜعين إٔ املتعًِ ٜهتؾف املعًَٛات بٓفغ٘ ٫ٚ تكزّ ي٘ داٖظ٠ ، ٚيهٞ ٜتشكل ٖشا ا٫نتؾاف بايٛد٘ -

يهٞ ٜأتٞ مبا ٖٛ دزٜز َٔ تعُُٝات َٚبار٨ ع١ًُٝ ، نُا ميهٔ إٔ ببعض بعضٗا بني ا٭فهاص ٚصبط عٓاصض املٛضٛع فِٗ ايع٬قات املتباري١  َٙٔ

 .ٜتضُٔ ا٫نتؾاف َكاص١ْ آصا٤ ٚسًٍٛ ملؾه١ً َع١ٓٝ أٚ َٛقف َا

 :ٜٚٓكغِ ايتعًِ با٫نتؾاف إىل ْٛعني 
 أثٓا٤ ع١ًُٝ ا٫نتؾاف ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ دلُٛع١ َٔ ا٭ع١ً٦ ٚاإلصؽارات  تعًُنيسٝح ٜكّٛ املعًِ بتٛدٝ٘ امل :ٙ ا٫نتؾاف املّٛز

قإْٛ ، أٚ املٛضٛع ذلٌ ايزصاع١  ٚايتٛدٝٗات اييت تكٛر املتعًُني إىل انتؾاف ايع٬ق١ ، أٚ اٍ

 

  سٝح ٫ ٜكزّ املعًِ خ٬ي٘ أٟ تٛدٝ٘: ا٫نتؾاف احلض . 


