


 .تعرٌف التعلم النشط   
بٌنت نتائج األبحاث مؤخرا أن طرٌمة المحاضرة التملٌدٌة التً ٌمدم فٌها 

.  ٌنصت المتعلمون خاللها إلى ما ٌموله المعلم هً السائدة  والمعلم المعارف 

و ظهرت دعوات . كما تبٌن أن هذه الطرٌمة ال تسهم فً خلك تعلم حمٌمً 

 .متكررة إلى تطوٌر طرق تدرٌس تشرن المتعلم فً تعلمه 

 

إن إنصات المتعلمٌن فً غرفة الصف سواء لمحاضرة أو لعرض 

 فما التعلم النشط ؟. بالحاسب ال ٌشكل بأي حال من األحوال تعلما نشطاً 

 

لكً ٌكون التعلم نشًطا ٌنبغً أن ٌنهمك المتعلمون فً قراءة أو كتابة أو 

مناقشة أو حل مشكلة تتعلق بما ٌتعلمونه أو عمل تجرٌبً ، و بصورة 

أعمق فالتعلم النشط هو الذي ٌتطلب من المتعلمٌن أن ٌستخدموا مهام 

 .  تفكٌر علٌا كالتحلٌل و التركٌب و التقوٌم فٌما ٌتعلق بما ٌتعلمونه

 

 : بنـــاء على ما سبك فإن التعلم النشط هـــو 

طرٌمة تدرٌس تشرن المتعلمٌن فً عمل أشٌــــاء تحفزهم على التفكٌر 

 فٌما ٌتعلمونه



 ممارنة بٌن التعلٌم التملٌدي والتعلم النشط

 

 التعلم النشط التعلٌم التملٌدي وجه الممارنة

 .معلنة للتالمٌذ وٌشاركون فً وضعها وتخطٌطها .غٌر معلنة للتالمٌذ األهداف

 التٌسٌر التلمٌن دور المعلم

 ٌشترن التالمٌذ مع المعلم فً التعلٌمات ٌصدرها المعلم بنفسه التعلٌمات

 ٌشرن المعلم التالمٌذ مع المعلم فً التعلٌمات ٌفرضها المعلم على التالمٌذ نظام العمل

 التعاون –المرح  –الحماس  الصرامة والحزم شخصٌة المعلم

 تعلمٌة تعلٌمٌة الوسائل

 التنوع فً الجلوس وحرٌة الحركة مماعد ثابتة جلوس التالمٌذ

ٌسمح للتالمٌذ بطرح األسئلة على المعلم وعلى  المعلم هو الذي ٌسأل غالبا   األسئلة

 .زمالئهم

 فً جمٌع االتجاهات فمطاتجاهٌن فً  التواصل

 كل تلمٌذ ٌتعلم حسب سرعته واحدة لكل التالمٌذ سرعة التعلم

فهم وحل مشكالت ومستوٌات علٌا وابتكارٌة وجوانب  تذكر وحفظ المعلومات النواتج

 ووجدانٌة مهارٌة

إصدار حكم بالنجاح أو الفشل  التموٌم

 وٌمارن التلمٌذ بغٌره دائما  
مساعدة التلمٌذ على اكتشاف نواحً الموة والضعف 

 .وممارنة التلمٌذ بنفسه
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 دور املتعلم يف التعلم النشط
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استراتٌجٌات 

 فً 

 النشطالتعلم 



 :ٖرا ايُٓٛذز َٔ أزبع١ أدصا٤ تتُجٌ يف ٜتهٕٛ 

 األَج١ً ايداي١ ع٢ً/ خؿا٥ـ أٚ َصاٜا املفّٗٛ / تعسٜف املفّٗٛ 

 األَج١ً غري ايداي١ ع٢ً املفّٗٛ ، يف َسنص ايُٓٛذز/ املفّٗٛ 

 .ٜدٕٚ املفّٗٛ 

 .ٖرا ايُٓٛذز طالبٓا يف أَظ اسباد١ ملُازضت٘ 

 ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ تٓفٝر   

 ايُٓٛذز اشباف بٗرٙ االضرتاتٝذ١ٜٝٚعد يف صبُٛعات تعا١ْٝٚ 

 االضرتاتٝذ١ٝنٌ صبُٛع١ بًٕٛ خاف ٖرٙ ٚمتٝص ع٢ً ٚزم ًَٕٛ 

 :  ايتعسٜف 

 ٖٞ أسد طبططات ايتفهري"  فساٜسمنٛذز " اضرتاتٝذ١ٝ 

يػسض اضتٝعاب أٟ َفّٗٛ عًُٞ ٜعرب ايطالب عٔ ٖرا   فساٜسٚقع٘ ايربٚفٝطٛز   

 .املفّٗٛ بًػتِٗ اشباؾ١ 



 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ 

 بدا١ٜ ايدزع أٚ أثٓا٤ ايعسض يًطالب يف ضؤاٍ ٜٛد٘ املعًِ سٝح 

ايطؤاٍ نتابًٝا ع٢ً غهٌ  جيٝب ايطالب عٔ يف ْٗاٜت٘ ، ثِ أٚ 

 .  ؾػري٠ اٚ صباَٝع ثٓا١ٝ٥ صباَٝع 

 ايٛزق١                           ٜػرتط نتاب١ اضِ ايطايب ع٢ً ٚال                                        

 ميٓح املعًِ                     ايٛاسد٠ سٝح ايدقٝك١ تط٢ُ بٛزق١ ٖٚٞ                              

 املطسٚح هلِ  ٜٓذصٚا ايطؤاٍ إٔ ثا١ْٝ  60يًطالب                                

 املعًِ ٚال ٜعين ايتكٝٝد متاًَا بايٛقت َٔ قبٌ                     

 .دقا٥ل نشد اقؿ٢ (  5-2) هلِ حيدد إ بٌ ميهٔ                                

 :  ايتعسٜف 

 اضرتاتٝذ١ٝ اضتددَت يتطٟٛ طسٜك١ احملاقس٠ ايتكًٝد١ٜ ٖٞ 

 َد٣ تكدّ ايطالب  كدّ تػر١ٜ زادع١ يًُعًِ عٔ ٜٖٚٛ  



 :  ايتعسٜف

ٖٞ َطتُد٠ َٔ ايٓعس١ٜ  

ايبٓا١ٝ٥ يًتعًِ سٝح تطتددّ  

 ..غدؿٝات نست١ْٝٛ

يًُٓاقػ١ ٚاسبٛاز عٔ طبتًف  

 األفهاز

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

املفاِٖٝ ايهست١ْٝٛ يًُتعًُني   دبٗص 

بػهٌ فسدٟ أٚ صبُٛعات أٚ ايؿف  

 ناَال

َِٓٗ ايتعًٝل ع٢ً َٛقٛع ٜطًب 

َعني بطسح سًٍٛ أٚ أضايٝب 

 ..َعازب١

متجٌ أفهازِٖ ٚساالتِٗ عٓد نٌ  

ؾٛز٠ ٜٚطأيٕٛ أٟ ؾٛز٠ ٜتفكٕٛ 

 عًٝٗا

املٓاقػ١ ٚاسبٛاز عٓد اختالف  تػذع 

 اآلزا٤

املٓاقػ١ يًتٛؾٌ ألفهاز  تتابع 

 ددٜد٠

املِٗ ايرتنٝص ع٢ً اضتذابتِٗ َٔ 

 ٚأفهازِٖ ٚيٝظ اإلدابات ايؿشٝش١

 ايتكِٝٝ ٚايتػذٝعٜتِ 



ِ يف اسبؿ١ ايؿف١ٝ ؟ *  ٍ ايتعً ُٜٛظ َّف ددٚ  نٝف 

ِ أثٓا٤ ايدزع •  ٍ ايتعً  .نٝف١ٝ ٤ٌَ ددٚ

 .تتِ تعب١٦ ايعُٛد األٍٚ يف َسس١ً ايت١٦ٝٗ يًدزع  –
 .ٜعبأ ايعُٛد األٍٚ بعد عٌُ عؿف ذٖين يًطالب سٍٛ ايفهس٠ ايس٥ٝط١ يًدزع 

 .تتِ تعب١٦ ايعُٛد ايجاْٞ بعد االْتٗا٤ َٔ تكدِٜ ايدزع  –
 .حيتٟٛ ايعُٛد ايجاْٞ ع٢ً املعازف ٚاملٗازات اييت ٜسٜد املعًِ تكدميٗا يًطالب 

 .تتِ تعب١٦ ايعُٛد ايجايح يف َسس١ً ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ  –
 .حيتٟٛ ايعُٛد ايجايح ع٢ً َا تعًُ٘ ايطالب أثٓا٤ اسبؿ١ 

 ِ ٍ ايتعً  ؟.َا ٖٛ ددٚ

ددٍٚ ايتعًِ ٖٛ طبطط ٜسبط ايطايب عٔ طسٜك٘ بني َعسفت٘ ايطابك١   

َّّ تعًِ ايطايب ( َٛقٛع ايدزع ) ٚاملعسف١ ازبدٜد٠   .نُا أْ٘ ٜك

عٔ طبطط ٜتهٕٛ َٔ ثالخ أعُد٠ ٜطتددَ٘ املعًِ أثٓا٤ تٓفٝر عباز٠ 

 .َساسٌ ايدزع املدتًف١ 

 : ٚحيتٟٛ ع٢ً إدابات عٔ االض١ً٦ اآلت١ٝ 

 .َاذا ٜعسف ايطالب َٔ قبٌ 

 .َٚاذا ٜسٜدٕٚ َعسفت٘ خالٍ ٖرٙ اسبؿ١ 

 . (ًبعد ْٗا١ٜ ايدزع)َٚاذا تعًُٛا فعاًل 



ٕ َٔ اضرتاتٝذ١ٝ  َٓاقػ١ تعا١ْٝٚ تتهٛ

 ٌ  :ثالخ َساس

 احملت٣ٜٛتشدخ ايطالب بػإٔ  

ٜتٓاقػٕٛ األفهاز قبٌ املػازن١ َع   

ٜكدّ ٖرا األضًٛب . اجملُٛع١ بايهاٌَ

ٌ بني ” ٚقت ايتفهري“عٓاؾس  ٚايتفاع

 ايطالب 

إىل َطاعد٠ ايطالب يف َعازب١ تٗدف 

املعًَٛات ٚتطٜٛس َٗازات ايتٛاؾٌ 

 .ٚاالزتكا٤ بايتفهري

 ممٝصاتٗا

تطتطٝع تطبٝكٗا بأٟ عدد َٔ ايطالب 

ايطايب ٚقتا ،تتُٝص بطٗٛيتٗا ، ميٓح 

 مبفسدٙيًتفهري 

متٓش٘ فسؾ١ يًتفهري بؿٛت عايٞ َع 

َٔ غعٛزٙ باملػازن١ يف تصٜد . شَال٥٘اسد 

َػازن١ انرب عدد ايتعًِ تتكُٔ ع١ًُٝ 

يدٜ٘ ت٢ُٓ . يف  ايفؿٌ َٔ ايطالب 

ٞ ٚتكبٌ ايصَال٤  . ايتشؿٌٝ األنادمي

 .ْطٝإ املع١ًَٛ بطٗٛي١ عدّ 

أثٓا٤ َٓاقػ١ ايطالب ألفهاز ددٜد٠  

تطاعدٙ ع٢ً تؿشٝح ايتؿٛزات اشباط١٦ 

 .يف َعسفت٘ ايطابك١

 :االضرتاتٝذ١ٝ خطٛات تٓفٝر 

املعًِ ايطالب إىل فسم ٜتأيف نٌ َٓٗا  ٜكطِ 

َٔ طايبني حبٝح جيًظ نٌ اثٓني َٔ ايفسٜل 

 َتذاٚزٜٔٚدٗا يٛد٘ أٚ 

ٜطسح املعًِ ضؤاال ٜستبط بايدزع أٚ : ايتفهري 

َػه١ً ذات ْٗا١ٜ َفتٛس١ ، ٜٚطًب َٔ ايطالب 

 ٜككٛاإٔ 

دقٝك١ أٚ ) ٚقتا ضبددا ٜفهس نٌ َِٓٗ مبفسدٙ 

ٚال ٜطُح هلِ بايتذٍٛ يف ايفؿٌ أٚ ( اثٓتني 

 .ايهالّ أثٓا٤ ايتفهري 

ٜطًب املعًِ َٔ ايطالب إٔ ٜٓكطُٛا  : املصاٚد١  

ال تتذاٚش ) إىل أشٚاز ٜٓاقػٕٛ َا فهسٚا فٝ٘ 

 (دقا٥ل 3املصاٚد١ 

ٜطًب املعًِ َٔ مجٝع أفساد اجملُٛع١  : املػازن١

 يًُذُٛع١املػازن١ ٚتدٜٚٔ إداب١ ٚاسد٠ 

املعًِ اسد ايطالب عػٛا٥ٝا َٔ اجملُٛع١ خيتاز 

 عٔيُٝجًٗا يف اإلداب١ 

ايطؤاٍ ، ٚذيو ٜػعس نٌ طايب بأْ٘ عسق١  

 .يًطؤاٍ َٔ املعًِ 

ْٚعًسا سبؿٍٛ ايطالب ع٢ً ايٛقت ايهايف يًتفهري 

يف اإلداب١، ثِ املػازن١ َع شٌَٝ ٚاالطالع ع٢ً 

ٚد١ٗ ْعس طبتًف١، فكد ٜهْٛٛا أنجس زغب١ ٚأقٌ 

نُا . خػ١ٝ سٍٛ املػازن١ َع صبُٛع١ أنرب

إٔ ذيو ميٓشِٗ ايٛقت ايهايف يتػٝري اإلداب١ إذا 

دعت اسباد١ ٚتكًٌٝ اشبٛف َٔ تكدِٜ إداب١  

 .”خاط١٦“



 :ايتعسٜف  

 ..اضرتاتٝذ١ٝ غٝك١ ٚممتع١ تعتُد ع٢ً 

بطاقات ع٢ً  ) يًُذُٛع١ ايتعا١ْٝٚ  تهٕٛ يف ( اض١ً٦ )  

 (غهٌ َسٚس١ 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 َٓٛع١ عٔ ايدزع ايطابل اٚ اسبايٞ( بطاقات اض١ً٦ ) املعًِ ٜؿُِ 

اجملُٛعات ايتعا١ْٝٚ سطب عدد املتعًُني ٜٚهًفٕٛ  ادٚاز َع١ٓٝ تكطِ 

 :نايتايٞ 

 ميطو بايبطاقات بػهٌ َسٚسٞ( 1)املتعًِ 

ٜطشب بطاق١ َٔ ايبطاقات ٜٚكسا ايطؤاٍ بؿٛت َستفع ٚحيدد  ( 2)املتعًِ 

 ي٘ ايصَٔ

 ايطؤاٍجيٝب عٔ ( 3)املتعًِ 

 اخطأٜكِٝ االداب١ ٜٚػذع شًَٝ٘ أٚ ٜؿشح ي٘ إ (  4)املتعًِ 

 ٜتِ ايتكِٝٝ ٚايتػذٝع



 :ايتعسٜف 

 

ٚزق١ ٚاسد٠ ٚقًِ ٚاسد متس ع٢ً اجملُٛع١ نٌ َتعًِ 

 ..ٜدٕٚ فهست٘ فٝٗا 

 ثِ تػسبٌ االفهاز ٚتدٕٚ اإلداب١ املتفل عًٝٗا

 :خطوات االستراتٌجٌة  

 

 (1)كل متعلم فكرته فً الجدول ٌكتب  

االفكار وتدون االجابة المتفق علٌها فً تغربل  

 (2)الجدول 

 العمل وٌتم التشجٌعٌقٌم 

 علٌها االجابة المتفق م الفكرة الخاصة بالمتعلم  اسم المتعلم  م





 :تعرٌف االستراتٌجٌة 

استراتٌجٌات التدرٌس التً تعتمد على محاكاة موقف واقعً إحدى 

ٌتقمص فٌه كل متعلم من المشاركٌن فً النشاط احد األدوار وٌتفاعل 

مع اآلخرٌن فً حدود عالقة دوره بأدوارهم وقد ٌتقمص المتعلم 

 دور شخص أو شًء أخر 

 ممٌزات لعب األدوار

الفرصة لظهور المشاعر إعطاء 

 واالنفعاالت الحقٌقٌة

الحساسٌة والوعً بمشاعر زٌادة 

 اآلخرٌن وتقبلها

مهارات سلوكٌة اكتساب 

 واجتماعٌة

روح التلقائٌة لدى تشجٌع 

 المتعلمٌن

 مواقف محتملة الحدوثعرض 

 استٌعاب المادة التعلٌمٌةسهولة 

 مسرحة المناهج و الدراما التعلٌمٌةاستراتٌجٌة لعب األدوار و استراتٌجٌة الفرق بٌن 

ــ  الهضمىتمثٌل أدوار للمفاهٌم و المصطلحات مثل تمثٌل أعضاء الجهاز  هى: لعب األدوار 

 تضارٌس مصر مثل الجبل ، الهضبة ، السهل ـ ،ـ ـ ــ ـ ـ ـ وهكذا

 وهكذا( ـ ـ ـ ـ  صفاتىأنا المربع ) بعض المفاهٌم الرٌاضٌة مثل 

ٌكون فٌها الدرس عبارة عن قصة و بها بعض الشخصٌات و على التالمٌذ : مسرحة المناهج 

 وهكذا العرابٌةأو الثورة  19تقمص هذه الشخصٌات مثل تمثٌل أحداث ثورة 

 حوار و سٌنارٌو لبعض الدروس و رسم الشخصٌات  تالٌفوهى : الدراما التعلٌمٌة 

 وأمكن استخدام أقنعة و المالبس لتوضٌح الدرس على هٌئة حوار الشخصٌات مع بعضها



  Problem Solvingسٌ املػهالت   اضرتاتٝذ١ٝ 
ٖٚٛ َٓٗر عًُٞ ٜبدأ . ْػاط ذٖين َٓعِ يًطايب ٖٞ 

باضتجاز٠ تفهري ايطايب ، بٛدٛد َػه١ً َا تطتل ايتفهري ، 

ٚايبشح عٔ سًٗا ٚفل خطٛات ع١ًُٝ ، َٚٔ خالٍ ممازض١  

 .عدد َٔ ايٓػاطات ايتع١ًُٝٝ 

 :خطٛات اضًٛب سٌ املػهالت 

 :املػه١ًذبدٜد :  اٚال 

 :مجع املعًَٛات: ثاْٝا 

 ( تعا٢ْٚتعًِ ) صبُٛعات  4ٜتِ تكطِٝ ايطالب اىل 

 ايتعاْٚٞاخس٣ ٢ٖٚ ايتعًِ اضرتاتٝذ١ٝ َٚٔ ٖٓا تدخٌ 

 :فسض ايفسٚض: ثايجا 

 املػه١ًنٌ صبُٛع٘ َٔ اجملُٛعات تكّٛ بفسض اقرتاح سبٌ 

 :اختباز ايفسٚض ٚاختٝاز ايفسض ايؿشٝح : زابعا

ٚاختباز ؾشتٗا ثِ ٜتِ اختٝاز  املطسٚس١ ٜتِ َٓاقػ٘ اسبًٍٛ 

 املػه١ًتكّٛ ع٢ً سٌ ايؿشٝش١ اييت ايفسٚض 

َٔ داْب  يًُػه١ً َٚٔ املُهٔ اسبؿٍٛ ع٢ً انجس َٔ سٌ 

 ايطالب

 :ايتطبٝل: خاَطا 

سدٚد  ف٢يًتطبٝل ايؿشٝش١ ٚايكاب١ً ٢ٖٚ تعُِٝ ايفسٚض 

 املٛدٛد٠ ٚاملتاس١االَهاْٝات 

ضٛف تتِ االضرتاتٝذ١ٝ تٓفٝر ايدزع ٚتٓفٝر ْٗا١ٜ ٚف٢ 

 عًُٝ٘ ايتكِٜٛ

 



 ايتعاْٚٞايتعًِ 

َٔ خالٍ صبُٛعات ؾػري٠ . إلظباش أٖداف َػرتن١ ايطالب َعًا ٖٛ إٔ ٜعٌُ 

َتبا١ٜٓ يف ايكدزات حبٝح ٜعٌُ ايدازضني ٜٚتعإْٚٛ فُٝا بِٝٓٗ ٜٚتًكٕٛ املطاعد٠  

 حبٝح ٜهٕٛ نٌ َتعًِ َط٦ٍٛ عٔ ظباح صبُٛعت٘.عٔ بعكِٗ يصٜاد٠ تعًُِٗ 

عباز٠ عٔ قٝاّ مجاع١ ؾػري٠ غري َتذاْط١ َٔ ايدازضني بايتعإٚ بأْ٘ / أٚ ٖٛ  

ايفعًٞ يتشكٝل ٖدف أٚ أٖداف َسض١َٛ يف إطاز انتطاب َعسيف أٚ ادتُاعٞ ٜعٛد 

عًِٝٗ مجاع١ ٚأفسادا بفٛا٥د تع١ًُٝٝ َتٓٛع١ أفكٌ مما ٜعٛد عًِٝٗ َٔ خالٍ 

 . تعًُِٗ ايفسدٟ 

 ٜٚعترب ايتعًِ ايتعاْٚٞ اضرتاتٝذ١ٝ ٖا١َ َٔ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط

 (:ايتعًِ يف صبُٛعات)نٝف ٜتِ تٓفٝر ايتعًِ ايتعاْٚٞ 

 8:  3صبُٛعات َٔ ايطالب إيٞ ٚيتٓفٝر ايتعً َِّ ايتعاْٚٞ ٜتِ تكطِٝ 

يف ايعٌُ عًٝٗا ست٢ ٜفِٗ   ٜبد٤ٕٚأعكا٤ ، تعط٢ هلِ َٗاّ ضبدد٠ 

ٜٚٓتر عٔ ازبٗٛد  . ٜٚٓذص مجٝع أعكا٤ اجملُٛع١ ايعٌُ بٓذاح 

ايتعا١ْٝٚ قٝاّ أعكا٤ اجملُٛع١ بايعٌُ بٓػاط يتشكٝل ايفا٥د٠  

 .املػرتن١ حبٝح ٜطتفٝد مجٝع األعكا٤ َٔ دٗٛد بعكِٗ ايبعض 



 :خطوات استراتٌجٌة العصف الذهنً 

تحدٌد الهدف وطرح الموضوع المطلوب 

 .دراسته مع تهٌئة الطالب ذهنٌا 

تشجٌع الطالب على إعطاء جمٌع 

 .اإلجابات واآلراء الممكنة 

التدخل لتصحٌح مسار تفكٌر الطالب عند 

 .الضرورة 

مساعدة الطالب على إستخالص األفكار 

 .النهائٌة 

 :تعسٜف ايعؿف ايرٖينَّ  

تعدَّدت ايتعسٜفات سٍٛ طسٜك١ ايعؿف 

ايرٖينَّ، ٚذيو باختالف ٚدٗات ْعس 

َّ، ٚيريو ْعٌُ  َّٝني يف ايػإٔ ايرتبٛ املعٓ

 :ع٢ً االقتؿاز ع٢ً بعض َٓٗا

طسٜك١ يتٛيٝد أٚ اسبؿٍٛ ع٢ً أنرب ٖٞ 

قدز ممهٔ َٔ األفهاز، ٜٚسن َّص فٝٗا ع٢ً  

َّ ٚيٝظ ع٢ً ايٓٛع َٔ خالٍ تداٍع سسَّ  ايه

 .يألفهاز ٚاشبٛاطس ٚاآلزا٤

أنرب عدد ممهٔ َٔ اشبٝازات قبٌ بٛقع 

 َّ اتَّداذ قساز، أٚ عد٠َّ سًٍٛ قبٌ اعتُاد س

 .َعني

َّ، عدّ  ٍَّ فهس٠، أٚ زأٟ أٚ س االقتٓاع بأ

 .فٗٓاى دا٥ًُا أفهاز ٚسًٍٛ َتعدَّد٠

َّٝات  َّ ٖٓاى عد٠َّ َط ٚيف سكٝك١ األَس أ

َّٝات  ملفّٗٛ ايعؿف ايرٖينَّ، َٚٔ ٖرٙ املط

أٚ ” ايعؿف ايرٖينَّ“َا ذنسٙ بعض 

“َّ أٚ ” اضتُطاز ايدَاغ“أٚ ” ايعؿف ايفهس

َّ ” تدّفل األفهاز“أٚ ” املفانس٠“ إّيا أ

َؿطًح ايعؿف ايرٖينَّ ٖٛ ايطا٥د يف 

١َّ ٚيف طسم ايتدزٜظ خاؾ١َّ  .” ايرتب١ٝ عا

 :أغهاٍ ايعؿف ايرٖينَّ 

 :َٔ سٝح ايعدد

 َّ ٜطتطٝع ايفسد اضتدداَ٘ يٛسدٙ نطسٜك١ تفهري : فسد

 .أٚ ايبشح عٔ سًٍٛ أٚ ايٓعس يف قك١َّٝ

َّ  .ْطتطٝع اضتدداَ٘ قُٔ ايعٌُ يف صبُٛعات: مجاع

 :َٔ سٝح ْٛع املجري

 َّ ٜهٕٛ املجري صبسَّدًا، َجٌ طسح تطاؤٍ، أٚ : ”صبسَّد“َعٓٛ

َّ  .ايطًب َٔ اجملُٛع١ ايتفهري حب

 َّ َّ“َادَّ ًٝا َٔ خالٍ سٛاضَّٓا : ”سطَّ ٜطتددّ املجري عًُ

 ..نإٔ ْطتددّ ايسضَٛات، األدٚات، يعب١،

 :َٔ سٝح األضًٛب

َّ َٔ خالٍ دًطات اسبٛاز ٚايٓكاؽ ٚطسٜك١ : غفاٖ

ٞ اسبسَّ يألفهاز  .ايتداع

َّ نتاب١ مجٝع األفهاز ٚتدٜٚٓٗا حبٝح ٜساٖا مجٝع : نتاب

 .املػازنني

 :َٔ سٝح طسٜك١ ايتٓفٝر 

َّٕ َباغس٠ : َباغس َّ ٜد َٝطَّس اجملُٛع١ ٜجري ضؤااًل ث

 .االضتذابات ٚزدٚد ايفعٌ

َّ : َتدزَّز َّ ث ميسَّ ايعؿف ايرٖينَّ يف َساسٌ َتدزَّد١، فسد

َّ َػازن١ يف اجملُٛع١  ٚ صبُٛعات ؾػري٠ ث َّٞ أ ثٓا٥

 .ايهبري٠ 



 :ايتعسٜف 

ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ يًُسس١ً  تطتددّ 

االبتدا١ٝ٥ ٖٚٞ تػذع ايطالب ع٢ً  

االضتُاع ايفعاٍ ٚاملػازن١ ايفعاي١ يف 

 .....َٓاقػات ايفؿٌ

    

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

ٜهتب اضِ نٌ طايب ع٢ً أعٛاد  

 .َجًذات 

 .تكع االعٛاد يف َكد١َ ايفؿٌ 

 .أخربِٖ بايطسٜك١ ٚنٝف تتِ 

عٓد عكد َٓاقػ١ َع ايطالب ٚتٛدٝ٘ 

ضؤاٍ هلِ اضشب بػهٌ عػٛا٥ٞ أسد  

األعٛاد ٚاطًب َٔ ايطايب ايرٟ ٜٛدد  

 .عًٝ٘ امس٘ إٔ جيٝب 

ٜعٛد املعًِ يًػسح بعد إٔ ٜعٝد ايعٛد اىل  

َهاْ٘ يٝدزى ايطايب أْ٘ َٔ املُهٔ  

 .اختٝازٖا َس٠ أخس٣ 



 :  ايتعسٜف 
 ..ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ ض١ًٗ ٚضسٜع١ يًُعًُني 

 (تهٜٛٔ اقساِْٗ يًعٌُ يف صبُٛعات ثٓا١ٝ٥ ) سبح املتعًُني ع٢ً  

 ٚدبٓب تهساز االقسإ يف نٌ ْػاط

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 املعًِ نٌ صبُٛع١ تعا١ْٝٚ ٜعط  

قبٌ اضتدداّ ٖرٙ  ( منٛذز يًطاع١ ) 

 االضرتاتٝذ١ٝ

ٚإ خيتاز نٌ َتعًِ زقِ يف ايطاع١  

 ٜٚٓبػٞ ي٘ عدّ َػازن١ شًَٝ٘ َستني

 ٚدد املتعًِ ايكسٜٔ املُاثٌ ي٘  ٚاذا 

يف ايطاع١  ( ٜهتب امس٘ ٚاضِ قسٜٓ٘ ) 

 ٚبعدٖا ٜكعٕٛ ايطاع١ ع٢ً ايطاٚي١

 ْبدأ ايٓػاط  ٜكٍٛ  املعًِ ٚعٓدَا 

سإ ٚقت ايعٌُ َع قسٜٓو عٓد ايطاع١  ) 

 (ايعاغس٠ 

 ثِ ٜكُٕٛ بايٓػاط  

 ايتكِٝٝ ٚايتػذٝع  ٜتِ   



 

 :تٓفٝر اإلضرتاتٝذ١ٝ بطسٜكتني طبتًفتني ميهٔ    

 :ايتعسٜف 

    ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تطتددّ يتعصٜص ايرنا٤  

 َع ايًػٟٛ ٚايبؿسٟاسبسنٞ                   

 ٜطسح املعًِ ضؤاال ي٘ أزبع١  اختٝازات

 حيدد املعًِ نٌ اختٝاز يف شا١ٜٚ َٔ خالٍ ًَؿل

 ٜبدأ ايطالب بايتٛد٘  اىل ايصا١ٜٚ  اييت ذبتٟٛ اختٝازٙ  

 َٔ املُهٔ طسح  أض١ً٦ طبتًف١ ع٢ً اجملُٛعات   

 ٚبعدٖا ٜتٛد٘ ايطالب يًبشح عٔ اإلدابات َٚٓاقػ١ اختٝازاتِٗ 



 :ايتعسٜف 
 ..ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تبعح ع٢ً 

 (زٚح اسبُاع ٚايٓػاط ) 

 
 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

ؾف صبُٛع١ َٔ ايهساضٞ يف ٚضط ايفؿٌ ع٢ً ١٦ٖٝ ٜتِ 

 قطاز

ثِ ٜبدأ ازبُٝع  ، ٜعسض املعًِ ضؤاٍ ع٢ً مجٝع ايطالب 

 باسبٌ ايفسدٟ  

ٜتِ تؿشٝح اسبًٍٛ ٚنٌ إداب١ ؾشٝش١ تؤٌٖ ايطايب  

 يؿعٛد ايكطاز

 َٔ ؾعٛد مجٝع ايطالب  ٜتِ تعصٜصِٜٗ بايجٓا٤  االْتٗا٤  عٓد 

 ٚعسض ْػٝد ايكطاز ٚتفاعًِٗ بايتهساز َع٘ 



 :ايتعسٜف 

 ( يعب١ األسذ١ٝ أٚ ايرتنٝبات ) اضرتاتٝذ١ٝ تػب٘ ٖٞ 

 (  ؾٛز٠ أٚ زمس١ صبصأٙ اىل ادصا٤ غري َتُاث١ً..) ٖٞ عباز٠ عٔ اييت 

 ..نٌ قطع١ بايكطع االخس٣تستبط 

 ..ست٢ ميهٔ َػاٖد٠ ايؿٛز٠  

اجملُٛع١ ايٛاسد٠ جيب إ ٜتهاًَٛا يف ادا٤ املٗاّ املٓٛط١  ايطالب يف نريو 

 ..بِٗ 

 ..فكط (  يًككا٤ ع٢ً ايتُٝص ايعٓؿسٟ) ٚال تطتددّ ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ 

 يف ٚقت قؿري(  يتػط١ٝ انرب قدز َٔ َعًَٛات ايدزع ) بٌ اٜكا تطتددّ 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 ..ع٢ً اعكا٤ اجملُٛع١ ايتعا١ْٝٚ ( املاد٠ ايع١ًُٝ ) تكطِ 

 (تعًِ دص٤ َٔ املٛقٛع ) ٜٚهٕٛ نٌ َتعًِ َط٦ٛال عٔ 

ٜطًب َٔ اعكا٤ اجملُٛع١ املط٦ٛيني عٔ ْفظ ازبص٤ يف مجٝع ( 1)اْتٗا٤ املسس١ً بعد 

 ..اجملُٛعات 

 ٚيٝطاعد َِٓٗ االخس ع٢ً تعًِ املٛقٛع ٚتط٢ُ صبُٛع١  ( االيتكا٤ َعا يالضترناز ) 

 (اشبربا٤ ) 

َا تعًُٛٙ يًُذُٛعات ( ٜٚعًُٕٛ االعكا٤ االخسٜٔ ) املتعًُني اىل صبُٛعاتِٗ ٜعٛد 

 االؾ١ًٝ

 تعًُٖٛاعٔ املٛاد اييت ( اختبازات قؿري٠ ) تكِٜٛ اجملُٛعات  بـ ٜتِ 

املعًِ اجملُٛعات ٚ تفٛش اجملُٛع١ اييت حيؿٌ اعكا٥ٗا ع٢ً أع٢ً ايدزدات ٜكِٝ 

 ٚتػذعِٗ



 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 ذبدٜد صبُٛع١ َٔ األض١ً٦  يًٛؾٍٛ يًهٓص

 عٓد اإلداب١ ايؿشٝش١ 

 ٜتكدّ خبط٠ٛ ٚاسد٠ بادباٙ ايهٓص  

ٜتِ اضتالّ اهلد١ٜ  َٔ  ايؿٓدٚم َباغس٠ عٓد ايٛؾٍٛ  

. 

 :ايتعسٜف 

 

ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ تكّٛ املتع١ 

ٚاالثاز٠ ٖٓاى نٓص َفكٛد  َُٗتو  

َػاَس٠ عع١ُٝ  ف٢ايرٖاب  ٢ٖ

َٚجري٠  َٔ أدٌ ايعجٛز ع٢ً ايهٓص  

 عًٝو



يًتعًِ ايتعاْٚٞ ٚايٓػط ٜكدّ املعًِ يًطالب عدد َٔ ايبطاقات   نٝذٔأسد مناذز 

 .بعدد طالب ايفؿٌ َعد٠ َطبكا 

 ٚد٘ ايبطاق١ ٜػٌُ ايطؤاٍ ٚظٗس ايبطاق١ ٜػٌُ اإلداب١

 األض١ً٦ ع٢ً ايبطاقات تػٌُ مجٝع املفاِٖٝ  

 ايطالباملطًٛب اضرتداعٗا َع 

 اإلدابات ايكؿري٠ ٚاالختٝاز َٔ َتعدد َٓاضب١ ددا: َالسع١

 .نٌ طايب َٔ طالب ايفؿٌ خيتاز بطاق١ ٜٚعٛد اىل َهاْ٘ 



 :ايتعسٜف 

 

 ..ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ تكّٛ ع٢ً 

إٔ ٜعطٞ  ) ٚتتِ بـ ( تبادٍ األفهاز)   

 ٚايعهظ  ( 2)فهس٠ يًُتعًِ ( 1)املتعًِ 

 (أخس٣ ددٜد٠  بفهس٠                         

 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

أعط ٚاسد٠  ( 1ايعُٛد) املعًِ ٚزق١ عٌُ فٝٗا ددٍٚ بعُٛدٜٔ ٜكدّ 

 خر ٚاسد٠( 2ايعُٛد) 

 (ضؤاٍ َفتٛح حيتاز إلدابات َتعدد٠ ) املعًِ ٜطاٍ 

 أعطٞ ٚاسد٠( 1عُٛد) يف ( أ)نٌ َتعًِ جيٝب 

 (قسٜٔ) ٜبشح ي٘ عٔ ( أ)ٜطًب املعًِ َٔ نٌ َتعًِ ثِ 

ٜٚهتبٗا يف ( ب)ٜعطٞ ادابت٘ يًُتعًِ ( أ)حبٝح املتعًِ 

 (اختالف االدابات ) خر ٚاسد٠ يف ساي١ (2عُٛد)

اذا اختًفت  ( أ) ٜعطٞ ادابت٘ يًُتعًِ ( ب)ٚايعهظ املتعًِ 

 االدابات



 :ايتعسٜف  

 

تسضٝذ قِٝ ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ ض١ًٗ ٚغٝك١ تطاعد ع٢ً  

 ( ..َٚعتكدات َع١ٓٝ 

 (ايكسا٠٤ ٚبٓا٤ األض١ً٦ ٚتبادٍ االفهاز) ٚتُٓٞ َٗازات 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 :تكّٛ االضرتاتٝذ١ٝ بطسٜكتني ٚأنجس نُا ًٜٞ 

 (يًُتعًِ ) ايطاخٔ ايهسضٞ 

 َتُٝص٠ مبٛقٛع َعني( َتعًِ ) ٜتِ اختٝاز  

ٜٚهٕٛ ( ايهسضٞ ايطاخٔ ) ع٢ً ( املتعًِ ) جيًظ  

 حيٝطٕٛ ب٘( املتعًُٕٛ ) باملٓتؿف ٚبك١ٝ 

ازبايظ ع٢ً  ( املتعًِ )بطؤاٍ ( املتعًُٕٛ ) ٜكّٛ 

 ايهسضٞ ايطاخٔ ٚجيٝب عًِٝٗ

َفتٛس١ ٚال تهٕٛ ادابتٗا به١ًُ  ( األض١ً٦ ) تهٕٛ 

 ٚاسد٠

عدد َٔ االض١ً٦ َٚٔ سك٘ االداب١ اٚ  ( املتعًِ ) ٜطاٍ 

 (ملتعًِ أخس ) ايتُسٜس

 (يًُعًِ ) ايطاخٔ ايهسضٞ 

 تتهسز ْفظ ايطسٜك١ َع اختالف َٔ جيًظ ع٢ً   

 (ايهسضٞ ايطاخٔ )  

 (ايهسضٞ ايطاخٔ ) ع٢ً ( املعًِ ) جيًظ 

 (املتعًُني )  ع٢ً  اض١ً٦ ( املعًِ ) جيٝب 



 :ايتعسٜف 
 ..ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تبعح ع٢ً 

 يف تهٜٛٔ دا٥ستني  ( زٚح اسبُاع ٚايٓػاط ) 

 ..يًُتعًُني  ( داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ ) 

 تتشسى بعد نٌ ضؤاٍ َٔ املعًِ

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ 

 

 ٜكطِ املعًِ اجملُٛع١ إىل أزبع صبُٛعات  

 .ٜػهٌ نٌ صبُٛعتني دا٥س٠ داخًٝ٘ ٚخازد١ٝ 

 .ٜتكابٌ ايطالب ٚدٗا يٛد٘ 

ٜعطٞ املعًِ يطالب ايدا٥س٠ ايداخ١ًٝ بطاقات ذبتٟٛ أض١ً٦  

 .ٚاداباتٗا 

ٜطسح نٌ طايب ايطؤاٍ ع٢ً ايطايب اييت ٜكابً٘ ثِ تتشسى 

 .ٖٚهرا ...ايدا٥س٠ اشبازد١ٝ 

 .تطتُس ايدا٥س٠ اشبازد١ٝ بايدٚزإ ست٢ تهتٌُ ايدٚز٠ 

ٜكدّ املعًِ بطاقات ددٜد٠ ٚيٝظ بايكسٚز٠ تكدِٜ ايبطاقات قد  

 ٜطًب املعًِ َٔ ايطالب طسح األض١ً٦ 



 :ايتعسٜف  

 (شٚاٜا طبتًف١ ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تطاعدْا يف ايتفهري ملٛقٛع َا َٔ  

 االبداع ٚذبطني  ) ٖٚٞ َٔ االضايٝب ايػا٥ع١ ٚايػٝك١ يت١ُٝٓ 

 (ايتفهري                               

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 يف املٛاقع ايتاي١ٝ تطتددّ 

(  املعًَٛات ٚاملعازف) يف ايكبع١ ايبٝكا٤ تطتددّ 

 (عسف ؟عدد؟ اذنس ؟ قازٕ ؟  ) َجٌ 

 

(  ايتعبري عٔ املػاعس ) يف ايكبع١ اسبُسا٤ تطتددّ 

 (َا غعٛزى ؟ َا اسطاضو ؟ ) َجٌ 

 

يألفهاز االبداع١ٝ ) يكبع١ اشبكسا٤ تطتددّ ا

 (؟..اقرتح سٌ ملػه١ً ) َجٌ ( ٚاملكرتسات 

 

(  يإلجيابٝات ٚايفٛا٥د) ايكبع١ ايؿفسا٤ تطتددّ 

 (َا االجيابٝات ؟ َا ايفا٥د٠ ؟ ) َجٌ 

 

َا ) َجٌ ( يًطًبٝات ) تطتددّ ايطٛدا٤ ايكبع١ 

 (االثاز ايطًب١ٝ ؟ َا اشبطا٥س؟ 

 

َجٌ ( يًتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ ) تطتددّ  çايصزقا٤ايكبع١ 
 (شبـ ايدزع خبسٜط١ َعسف١ٝ ) 

 

ٍ َٔ قبع١ اىل اخس٣ عٓدَا  ٜسٜد املعًِ االْتكا

 (غري قبعتو ٜتػري تفهريى ) ٜرنس عباز٠ 



 :ايتعسٜف 

(  يتػذٝع ٚشٜاد٠ َػازنات املتعًُني ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ 

 ( ..يعٌُ ايتكِٜٛ االضٌٗ ) ٚ

 (َػاٖد٠ َد٣ تكدّ تعًِ املتعًُني ) نُا اْٗا تعطٝو 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 (ضبٛز٠ بٝكا٤ ) يهٌ َتعًِ أٚ يهٌ صبُٛع١  ( يٛس١ ) تٛفري 

 يًُتعًُني  ( ضؤاٍ ) املعًِ ٜعسض 

 (ايًٛس١ ) املتعًِ اٚ اجملُٛع١ ع٢ً جيٝب 

 املعًِ ٜٚػاٖد نٝف تتِ عًُٝات ايتعًِٜتذٍٛ 

اْتٗا٤ املد٠  ) يتكِٜٛ ادا٥ِٗ بعد (  زفع ايطبٛزات ألع٢ً ) املعًِ ٜطًب 

 (ايص١َٝٓ احملدد٠ هلِ 

االدابات  ) ٚحيدد ( االدابات اشباط١٦ ٜٚعازبٗا ) املتعًِ حيدد 

 (ايؿشٝش١ ٜٚعصشٖا 



 :ايتعسٜف 

      (  االضتٓتاز ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تكّٛ ع٢ً   

 ايٓـ املطًٛبيعٓٛإ                           

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 املعًِ طسٜك١ االضرتاتٝذ١ٝ يًُتعًُني  ٜٛقح 

 يًُتعًُني  ( ايٓـ ) املعًِ ٜكدّ 

 برتنٝص( ايٓـ ) املتعًُٕٛ ٜكسأ 

 (عٓٛإ ايٓـ) املتعًُٕٛ ٜطتٓتر 

 ايتكِٝٝ ٚايتػذٝع  ٜتِ 



 : ايتعسٜف

 

بني  ( املكاز١ْ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تكّٛ ع٢ً  

 َفَٗٛني طبتًفني

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 (صبُٛعتني ) املعًِ  اجملُٛعات ايتعا١ْٝٚ اىل ٜكطِ 

 

 (َطؤٚي١ عٔ ؾفات املفّٗٛ االٍٚ ) االٚىل اجملُٛع١ 

 

 (َطؤٚي١ عٔ ؾفات املفّٗٛ ايجاْٞ ) ايجا١ْٝ اجملُٛع١ 

 

 (باملكاز١ْ ) اجملُٛعتني تكّٛ 

 

 (باملػازن١ ) تكّٛ اجملُٛعتني ثِ 

 

 املعًِ اجملُٛعتني ٚتػذعِٜٗكِٝ 



 :ايتعسٜف 

تعًِٝ صبُٛع١  ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تطاعد يف  

 (َتٓٛع١ َٔ املٗازات االدتُاع١ٝ بني املتعًُني 

 ايتٛضع يف َٛقٛع َعني أٚ  ) ٚتطًط ايك٤ٛ يف 

 (ايٓكاؽ فٝ٘ اغالم               

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

ذبدد اشبطٛط  ) بد٤ االضرتاتٝذ١ٝ جيب إ قبٌ 

 (ايعسٜك١ يألٖداف أٚ ايعٓاٜٚٔ ايس٥ٝط١ٝ 

 :صبُٛعتني ) َٔ تتأيف  

 تط٢ُ  ( اسبًك١ ايداخ١ًٝ ) 

 َتعًُني(8إىل  5)تتأيف َٔ (صبُٛع١ ايٓكاؽ )

ٜٚهٕٛ ٖٓاى قا٥د يًٓكاؽ ٚاسبٛاز ٜٚفكٌ إ ٜهٕٛ   

 (املعًِ ) 

ٜٓعِ ايٝ٘ اسد املتعًُني  ( َكعد )  َع ربؿٝـ 

 ايٓكاؽعٓدَا ٜسغب يف (اسبًك١ اشبازد١ٝ ) َٔ 

 .متعلم(  20إلى .5)تتألف من ( مجموعة المالحظٌن ) تسمى ( الحلقة الخارجٌة ) 

 ٌالحظون بصمت وٌستمعون جٌدا وٌدونون المالحظات 

فً ( المقعد الفارغ )وتطرح علٌهم اسئلة فٌما بعد من قبل المعلم او ٌنظم احدهم الى 

 ..حلقة النقاش 

 وعندما ٌنتهً ٌعود لمجموعته

 ..المعلم وٌتأكد من ان الجمٌع ٌقومون بدورهم ٌشرف 

 االهدافتحقق (اسئلة مخطط لها ) انما من خالل (  لٌس عشوائً )  وتناقشهم نقاش

 وٌشجع  ٌقٌٌمالمعلم عمل الحلقتٌن ثم ٌتابع 



 :ايتعسٜف  

 

تطُح يًُعًِ  ( َتعدد٠ ازبٛاْب )  ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ  

 ..ايتدطٝط يف عد٠ اْػط١

 ..ٚفكا الضتعدادات ٚاٖتُاَات املتعًُني  ٖٚٞ تطاعد ع٢ً 

 (اضتهػاف َٛقٛع ٚاسد َٔ عد٠ َٗاّ طبتًف١ )           

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

( َٗاّ 6)ٜتِ تٛشٜع املتعًُني يف اجملُٛعات ع٢ً 

 ملٛقٛع َعني

 

(  6) اض١ً٦ يف ( 6) ع٢ً ٚقع ( املهعب ) ٜطتددّ 

٘ نُا ًٜٞ   :اٚد

 

انتب ٚؾفا عٔ َفّٗٛ : َجال : املفّٗٛ ٚؾف 

 ايتؿٓٝف ؟

 قازٕ بني ْعاَٞ ايتؿٓٝف ؟: املفّٗٛ َكاز١ْ 

 ايرٟطبل ضًِ ايتؿٓٝف : املفّٗٛ تطبٝل 

 أَاَو ؟ 

ازبط َفّٗٛ ايتؿٓٝف َع َفاِٖٝ : املفّٗٛ زبط 

 اخس٣ َٔ خالٍ خسٜط١ املفاِٖٝ ؟

 سًٌ املفّٗٛ اىل َهْٛات٘ ؟: ايتشًٌٝ 

أنتب ًَدؿات (َٓاقػ١ قد فهستو ) ايتكِٜٛ 

 ؟تؤٜد أٚ تعازض يف ايتؿٓٝف

 

سٌ )املتعًُٕٛ  يف اجملُٛع١ ايتعا١ْٝٚ يف ٜتعإٚ 

 ضؤاٍنٌ َتعًِ جيٝب عٔ ( اض١ً٦ املهعب 

اجملُٛعات ايتعا١ْٝٚ اعُاهلا ٜٚتِ تكُٝٝٗا تعسض 

 ٚتػذٝعٗا 



 :ايتعسٜف 

املفاِٖٝ ايكب١ًٝ  ) ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تطتددّ النتػاف 

 ..قبٌ ايدزع ( ٚاشبربات ايطابك١ 

 اثٓا٤ ايدزع( ْػاط )تطتددّ ٚاٜكا                

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 (ثٓا٥ٞ ) املعًِ اجملُٛعات اىل ٜكطِ 

 َعنيتٓفٝر ْػاط ( بػهٌ ثٓا٥ٞ ) املعًِ َٔ مجٝع املتعًُني ٜطًب 

(  صبُٛع١ ثٓا١ٝ٥ ) َع (صبُٛع١  ثٓا١ٝ٥ ) تػازى نٌ ( ايصَٔ احملدد) بعد اْتٗا٤ 

 (ملعازب١ االفهاز) اخس٣  

( صبُٛع١ زباع١ٝ ) َع (  اجملُٛع١  ايسباع١ٝ) تػازى ( ايصَٔ احملدد) اْتٗا٤ بعد 

 (ملعازب١ االفهاز) اخس٣ 

انتػاف املفاِٖٝ اشباط١٦ أٚ ايتؿٛزات  ) تكِٝٝ املعًِ يًُتعًُني َٔ خالٍ ٜتِ 

 (ايبد١ًٜ 

صبُٛع١ ثٓا١ٝ٥ َع  اجملُٛع١ ايجٓا١ٝ٥ ايطؤاٍ

 صبُٛع١ ثٓا١ٝ٥  

صبُٛع١ زباع١ٝ َع   ايسباع١ٝ   اجملُٛع١

 صبُٛع١ زباع١ٝ 

 



 :ايتعسٜف  

 ..ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ تكّٛ ع٢ً

 ..حبٝح تػٌُ َععِ اض١ً٦ ايدزع( ايتشًٌٝ ٚايرتنٝب ٚايتكِٜٛ )  

 ..حبذِ ازبسٜد٠ (ٚزق١ نبري٠ ) نٌ َٛقٛع ع٢ً ٜٚهتب 

 ع٢ً ازبداز َع تسى املطافات بني ؾشٝف١ ٚاخس٣ٚتًؿل 

 :خطوات االستراتٌجٌة  

 

 حسب عدد المجموعات التعاونٌة فً الفصل( عدد من االسئلة ) المعلم ٌجهز 

 (بنشاط ) كل مجموعة تكلف 

العصف الذهنً ) من خالل ( االفكار) المتعلمٌن  فً كل مجموعة فً ٌشارك 

 (الشفوي أو الكتابً 

 تعلق على الجدار بجوار المجموعة( ورقة كبٌرة ) فً ( االفكار) تدون 

 لها ٌقوم بشرح اعمال المجموعة بعد االنتهاء( محاضر) ترشح المجموعة  

(  محاضر ) المجموعات بالدوران أو التجول بالمعرض مع بقاء كل تتحرك 

 بجوار اعمال مجموعته

 االفكار للزوار و الزوار ٌناقشونه وٌتبادلون االفكار( المحاضر) ٌشرح   

 االفكارالدوران وٌتبادلون ٌستمر 

 ٌتم التقٌٌم والتشجٌع  



 :ايتعسٜف  

 ..ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ تكّٛ ع٢ً 

 ٚ  ( ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ ) ٚ( َٗاز٠ االتؿاٍ ) 

 (بٓا٤ ايؿف )                          

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

ٚزق١ ذبتٟٛ ع٢ً صبُٛع١ َٔ األض١ً٦ أٚ  ) املعًِ نٌ َتعًِ ٜطًِ 

 ( ..املؿطًشات 

 (َسادع١ ضبت٣ٛ ايدزع أٚ ايٛسد٠ ) ٖدفٗا 

يًبشح عٔ غسٜو ي٘ ٜعسف اإلداب١ عٔ  ) نٌ َتعًِ يف ايؿف ٜتذٍٛ 

 ( ..أسد األض١ً٦ 

 (االداب١ ٚاضِ اجملٝب ) ٜٚهتب 

 (عًُٝ٘ تباديٝ٘ ) ٖٛ بدٚزٙ عٔ اض١ً٦ غسٜه٘ جيٝب 

 مجع االداب١ عٔ ضؤاٍ ٚاسد َٔ عد٠ َتعًُنيميهٔ 

اييت دبُع عٔ نٌ ضؤاٍ َٚٔ جيُع ( عدد االدابات )  ذبدٜد ميهٔ 

 (ايكا٥د) ٖرا ايعدد ٜهٕٛ 

 

 االْتٗا٤َع املتعًُني بعد ( االدابات ) املعًِ ٜسادع 

 ٜٚكُِٝٗ ٜٚػذعِٗ     



 :التعرٌف 

تأمل الصور ) هً استراتٌجٌة تقوم على 

 ( ..وقراءة االفكار

البصري ) المتعددة  الذكاءاتوتدخل فً 

 (واللفظً 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 َع١ٓٝ يًُتعًِ ٜٚطًب قسا٤تٗا( ؾٛز٠ ) املعًِ ٜعسض 

 ٜٚكس٥ٗا( بتأٌَ ايؿٛز٠ ) املتعًِ ٜكّٛ 

 َٔ خالٍ قسا٠٤ ايؿٛز٠( أفهازٙ )  املتعًِ ٜدٕٚ 

 ايتكِٝٝ ٚايتػذٝعٜتِ 

..........

..........

......... 

..........

..........

......... 
..........

..........

......... 

..........

..........

......... 



 :تعسٜف االضرتاتٝذ١ٝ 

 

 ..أض١ً٦  تبدأ بـ( 6)ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ  َه١ْٛ َٔ  

 (نٝف        ملاذا      أٜٔ     َاذا       َت٢      َٔ )       

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

 :تهٕٛ بأسد ايطسٜكتني ايتايٝتني 

 اض١ً٦ باتفام اجملُٛع١( 6) جيٝب املتعًُني عٔ  

أض١ً٦ عٔ  ( 6)أٚ ٜعطٞ املتعًُني يف اجملُٛع١  

 اجملُٛع١  باتفام .. َٛقٛع َعني

 ؟........................من

 

 ؟......................كٌف

 

 ؟......................لماذا

 

 ؟........................أٌن

 

 ؟.......................ماذا

 

 ؟........................متً

 

 ............؟اإلجابة........................من 

 

 ...........؟ اإلجابة......................كٌف 

 

 ...........؟ اإلجابة......................لماذا

 

 ...........؟ اإلجابة........................أٌن

 

 ...........؟ اإلجابة.......................ماذا

 

 ...........؟ اإلجابة........................متً

 

 :أعط أسئلة صحفٌة عن الموضوع التالً : ثانٌ ا  :أجٌب عن األسئلة التالٌة : أوال  



 :ايتعسٜف 

 

(  4)ٖٞ اسد اضرتاتٝذٝات ايكسا٠٤ ٜطتددّ فٝٗا املتعًِ 

 :َٗازات ٖٞ 

 (ايتًدٝـ .        ايتٛقٝح  .      بٓا٤ األض١ً٦ .      ايتٓبؤ ) 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 

ٜكسأٖا املتعًُٕٛ يف  ( ْػس٠ َسفك١ ) املعًِ ٜكدّ 

اجملُٛع١ بؿُت ثِ ٜكَٕٛٛ باإلداب١ ع٢ً  

 :ايتايٞ 

ٖٛ تٓػٝط اشبربات ايطابك١ أٚ ذبدٜد ايػسض َٔ ايكسا٠٤ ٜٚتٓبؤٕٚ َا ٜعسض ( ايتٓبؤ )

 َٔ أفهاز َٚا ٜتشدخ عٓ٘ املؤيف

ٖٞ طسح اض١ً٦ عٔ َعًَٛات ٚأفهاز ذات أ١ُٖٝ يًٛؾٍٛ إىل إدابات ٚقد ( بٓا٤ أض١ً٦ ) 

 ددٜد٠ٜتٛؾًٕٛ إىل َعًَٛات 

هً تلخٌص المعلومات واالفكار وربطها وتساعد ( تلخٌص )

 المنظمات التخطٌطٌة على عملٌة التلخٌص مثل مخطط فن

المفردات الجدٌدة أو الكلمات الغٌر ) هو توضٌح ( التوضٌح ) 

 لفهمها( واضحة أو المفاهٌم الصعبة 

 االنتهاء منها ٌقوم المتعلمون بتنفٌذها مع باقً المجامٌعبعد 

 ٌقٌم العمل وٌتم تشجٌعهم ثم 



 :ايتعسٜف 

 ..ٖٞ يٛس١ َه١ْٛ َٔ غبه١ َٔ املسبعات ٚتهٕٛ نبري٠ تعًل يف ايفؿٌ 

 ايرنا٤اتَٗاّ َتعدد٠ ممهٔ إٔ ربدّ نٌ ١َُٗ ْٛع َٔ 9ٚتتهٕٛ َٔ 

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ 

 

نٌ صبُٛع١ ١َُٗ ربتاز 

يتٓفٝرٖا ٚعٓد إظباش امل١ُٗ ذبذص 

 ..املطاس١ بتعًٝل بطاق١ فٝٗا

قبٌ اجملاَٝع األخس٣ ٚال حيل  

يًُذاَٝع االخس٣ سذص ٖرٙ 

 املطاس١

 ..ٜكَٕٛٛ مب١ُٗ أخس٣ ٚحيسؾٕٛ ع٢ً ضسع١ االظباش ٚسذص املطاساتثِ 

 ..َطاسات أفكٞ أٚ عُٛدٟ أٚ قطسٟ 3َٔ .. اييت ذبكل َٔ خالهلا ؾفا َتٛاؾال  

 ٚتٓافظ اجملاَٝع األخس٣ بعدّ انُاٍ ايؿفٛف

 xoَا تعسف  بــ أٚ  tic_tac_tocتػب٘ ايًعب١ ايػٗري٠ ٖٞ 
 إٔ تطتددّ ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ ندط١ َسادع١ أٚ يف تٓفٝر َٗاّ َػسٚع أٚ غريٖاميهٔ 



 :ايتعسٜف  
ٖٞ ٚزق١ نبري٠ ٜسضِ داخًٗا طبطط تٓعُٝٞ سطب عدد  

 ..اعكا٤ اجملُٛع١ 

 ربؿـ َطاس١ يهٌ َتعًِ ٜهتب َػازنت٘ فٝٗاحبٝح     

.......................................................... 

....... 

....... .......................................................... 
....... 

....... 

.......................................................... 

 :االضرتاتٝذ١ٝ خطٛات 

 

 املتعًِ يف ايٛزق١ أفهازٙ سٍٛ املٛقٛع املطسٚح أٚ املكاٍ احملدد يٜ٘هتب 

 املتعًِ أفهازٙ ٜٚٓاقػٗا َع اجملُٛع١ٜكسأ 

املتعًِ األفهاز املتفل عًٝٗا َع اجملُٛع١ داخٌ املطاس١ ايداخ١ًٝ  ٜهتب  

 يًػهٌ

 اجملُٛع١ أفهازٖا ع٢ً َطت٣ٛ ايفؿٌتٓاقؼ 

 تكِٝٝ االعُاٍ ٚتػذٝعِٜٗتِ 



 :ايتعسٜف 

 ٖٞ املعًَٛات ازبدٜد٠ اييت ٜطتًُٗا املتعًِ هلرا  

 ايّٝٛ                       

 :خطٛات االضرتاتٝذ١ٝ  

 :املتعًِ املعًَٛات اييت انتطبتٗا هلرا ايّٝٛ باإلداب١ ع٢ً  َا ًٜٞ ٜهتب 

    ايتطبٝكات اسبٝات١ٝ ملا تعًُ٘  .   انتطبٗا     املعًَٛات اييت ) 

 (تعًُت نٝف .        مل ٜعذبين  / أعذبين .          يدٟ اضتفطازات عٔ 

 االْتٗا٤ َٓٗا ٜطًُٗا يًُعًِ  ست٢ ٜكِٝ ايعٌُبعد 

٘  املعًَٛات اييت انتطبٗا ٔ  ايتطبٝكات اسبٝات١ٝ ملا تعًُ ٟ اضتفطازات ع  نٝف تعًُت  مل ٜعذبين / أعذبين  يد



 :التعرٌف   

    تتبنى عملٌة االنتباه واالستعداد والجاهزٌة عند الطالب 

 من االحساس بالمسؤولٌة الفردٌةوتزٌد            

 : االضرتادب١ٝخطٛات 

 6-4ٜكطِ املعًِ ايطالب اىل صباَٝع َٔ  

 سطب عدد اجملُٛع١   6اىل -1ٜعطٞ نٌ عكٛ يف اجملُٛع١ زقِ َٔ  

 املعًِ ضؤاالٜطسح 

ايطالب غفٜٛا ٜٚتفكٕٛ ع٢ً االداب١ حبٝح ٜهٕٛ يف ايٓٗا١ٜ نٌ طايب قادز ع٢ً  ٜٓاقؼ 

 االداب١  

ًَا  4املعًِ ٜٓادٟ  طسٜك١ عػٛا١ٝ٥ باضتدداّ ايٓسد اٚ اٟ طسٜك١ تكُٔ ايعػٛا١ٝ٥  َطتدد

 ثِ ٜطسح ايطؤاٍ َس٠ اخس٣ 

يٝكدّ اداب١ صبُٛعت٘ اَاّ ايطالب بعد اتفام اجملُٛع١ ع٢ً   4نٌ طايب زقُ٘ ٜكّٛ 

 االداب١  

االخس٣ اٚ دا٤ بأفهاز اخس٣ ددٜد٠ ٜٛقح ايطبب   اجملٛعاتيٛ اختًفت اداب١ ايطايب عٔ 

 ٜٚرنس تفطري ذيو



 :ايتعسٜف  

 ايبعض  ايعٌُ َع بعكِٗ  ع٢ْػاط ٜػذع ايطايب ٖٛ 

 ٜطٛز يدِٜٗ َٗازات االتؿاٍ ٚ املالسع١ ٚ ايتٛقٝح ٚ   

 ايٓػط١االضتُاع ٚ حيفص َٗازات                

 : االضرتادب١ٝخطٛات 

املعًِ ايطالب اىل اقسإ ٚ تهٕٛ املكاعد َتعانط١ حبٝح ٜهٕٛ ايعٗس بايعٗس ٚ  ٜكطِ 

ٜطُعٕٛ بعؿُٗا ايبعض عٓدَا ٜبدأ ايٓػاط ٚ جيب إ ال ًٜتف أٟ طايب اىل شًَٝ٘  

 ٚقتيف أٟ 

 قًِٚ ايطايب ايجاْٞ يدٜ٘ ٚزق١ ٚ ( ؾٛز٠ َجال)االٍٚ يدٜ٘ ضبفص بؿسٟ ايطايب 

الطالب االول الصورة للطالب الثانً الذي ٌرسم وصف زمٌله ٌصف 

بدقه من حٌث الشكل و الحجم و التفاصٌل االحداث فً الصورة او 

 العملٌات الرئٌسٌة دون التركٌز على جودة الرسم الفنٌة

الطالب الثانً أي سؤال حسب حاجته اٌضا المعلم قد ٌضبط الوقت ٌسأل 

 بحٌث ٌكون هناك زمن محدد

 الطالب رسوماتهم بعد انتهاء الوقتٌقارن 

 ثم قد ٌتبادل الطالب االدوار 



 :ايتعسٜف  

تدزٜط١ٝ فاع١ً يف متجٌٝ املعسف١ عٔ طسٜل ٖٞ اضرتاتٝذ١ٝ 

أغهاٍ ربطٝط١ٝ تسبط املفاِٖٝ بعكٗا ايبعض خبطٛط أٚ  

 .أضِٗ ٜهتب عًٝٗا نًُات تط٢ُ نًُات ايسبط 

ٚتطتددّ خسا٥ط املفاِٖٝ يف تكدِٜ َعًَٛات ددٜد٠ ، 

ٚانتػاف ايعالقات بني املفاِٖٝ ، ٚتعُٝل ايفِٗ ، ٚتًدٝـ  

 .املعًَٛات ، ٚتكِٜٛ ايدزع 

 : االضرتادب١ٝخطٛات 

 :تؿُِٝ خسٜط١ َفّٗٛ بإتباع اشبطٛات ايتاي١ٝ ميهٔ 

 .اختٝاز َٛقٛع ٚيٝهٔ ٖٛ املفّٗٛ ايس٥ٝظ  

 .أٚ تٓعِٝ قا١ُ٥ باملفاِٖٝ األنجس ع١َُٝٛ ٚمشٛاًل إىل األنجس ذبدٜدًا تستٝب 

 .املفاِٖٝ يف غهٌ ٜربش ايعالق١ بٝٓٗا تٓعِٝ 

 .املفاِٖٝ َع بعكٗا خبطٛط ، ٚتٛقٝح ْٛع١ٝ ايعالق١ بٝٓٗا بهًُات تعرب عٓٗا زبط 

 األيٛإ ٚايؿٛز قدز املطتطاعاضتدداّ 



 ...خــــتـــــاًمــــا 

 أسأل هللا أن ٌكون 

العمل خالصا لوجهه الكرٌم  هذا 

..... 

 


