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وفًّٕ التعمي الٍػط ٔاضرتاتٗجٗاتْ


 - ١التعمي الٍػط



 - ٢اضرتاتٗجّٗات التعمي الٍػط
o

 ١.٢اضرتاتٗجّٗ ٛاحلٕاز ٔاملٍاقػٛ

o

 ٢.٢اضرتاتٗجّٗ ٛالعصف الرِين

o

 ٣.٢اضرتاتٗجّٗ ٛاالكتػاف

o

 ٤.٢اضرتاتٗجّٗ ٛالتعمّي الرات٘
التعلم النشط

التعمي الٍػط ِٕ تعمي قاٟي عم ٜدلىٕع ٛوَ األٌػط ٛاملدتمف ،ٛميازضّا املتعمّي ٔتٍتج وٍّا دلىٕع ٛوَ الطمٕكّٗات،
املعتىد ٚعم ٜاملػازك ٛاإلجيابّٗٔ ٛالفاعم ،ٛيف املٕقف التعمى٘ ٔالتعمٗى٘.
ٖكًٕ التعمي الٍػط عم ٜدلىٕع ٛوَ األضظ وٍّا ،إغساك الطالبات يف اختٗاز قٕاعد ٌٔظي التعمٗي ٔيف حتدٖد األِداف
التعمٗىّٗٔ ،ٛتٍّٕع وصادز التعمئ ،االعتىاد عم ٜتكٕٖي الطالبات لصوٗالتَّ ٔأٌفطَّٔ ،تٍّٕع املصادز التعمٗىّٗٔ ،ٛإتاحٛ
التٕاصن بني املعمّىٔ ٛاملتعمىاتٔ ،اضتدداً االضرتاتٗجّٗات املتىسكص ٚبػكن أضاض٘ حٕه الطالبٔ ٛاليت تتٍاضب بالدزجٛ
األٔىل وع أمناط تعمىّأ ،قدزاتّأ ،دزج ٛالركا ٞاليت تتىتّع بّأ ،غريِا وَ األضظ.
استراتيجيّات التعلم النشط
اضرتاتٗجّٗ ٛاحلٕاز ٔاملٍاقػٛ
تعسف ِرٓ االضرتاتٗجّٗ ٛعم ٜأٌّّا حٕاز وٍظي ٖكًٕ عم ٜتباده األفكاز ٔاآلزأ ،ٞتباده اخلربات بني املتعمّىني داخن قاعٛ
الدزع ،كىا أُّ ِرٓ االضرتاتٗجّٗ ٛتّدف بصٕز ٚأضاضّٗ ٛإىل تٍىٗ ٛالتفكري لد ٝاملتعمّىنئ ،ذلك وَ خاله األدلٛ
ٔالرباِني اليت ٖكدوّا املعمي لدعي االضتجابات يف حمك ٛاملٍاقػٔ ،ٛتتىّٗص ِرٓ االضرتاتٗجّٗ ٛمبجىٕع ٛوَ املىّٗصات وجن،
تصٖٔد املتعمّىني بالتػرٖ ٛالساجعٔ ،ٛتدعٗي اضتٗعاب املتعمّىني لمىاد ٚالعمىّٗ.ٛ
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اضرتاتٗجّٗ ٛالعصف الرِين
ِ٘ عباز ٚعَ خط ٛتدزٖطّٗ ٛتعتىد بصٕز ٚأضاضّٗ ٛعم ٜإثاز ٚأفكاز ٔتفاعن املتعمىني  ،بٍا ًٞعم ٜرلصٌّٔي العمى٘ ،حبٗح
ٖعىن كن وعمي وَ املعمىني ذلفصًا ٔوٍػطاً ألفكاز اآلخسَٖ ،وَ خاله إعداد املتعمّىني ملٍاقػ ٛأٔ قسا ٚٞأٔ كتاب ٛوٕضٕع
وعَّٗٔ ،ذلك حتت إغساف املعمئ ،تكىَ أِىِّٗ ٛرٓ االضرتاتٗجٗ ٛيف تٍىٗ ٛاحلمٕه االبتكازّٖ ٛلمىػاكن املدتمفٔ ،ٛبالتال٘
ٖتي تٍىٗ ٛاالبتكاز ٔاإلبداع لد ٝاملتعمىني .
اضرتاتٗجّٗ ٛاالكتػاف
تعتىد ِرٓ االضرتاتٗجّٗ ٛعم ٜأُ ٖكتػف املتعمّي املعمٕو ٛبٍفطْٔ ،ذلك وَ خاله التفكري ٔالعىن جبد ٔاجتّاد ،لرا تعّد
ِرٓ االضرتاتٗجّٗ ٛوَ أِي اضرتاتٗجّٗات التفكرئ ،اجلدٖس بالركس أُّ ودخن االضتكػاف ٖسكص عمٔ ٜضع املتعمّي مبٕقف
حيتٕ ٙالعدٖد وَ املػاكنٔ ،بالتال٘ ٖتٕلّد غعٕز احلري ٚلد ٝاملتعمّي ،فتجاز عٍدٓ كي كبري وَ التطاؤالت ،اليت تدفعْ
لمكٗاً بعىمّٗ ٛاضتكصأ ٞحبح حجٗج ٛإلجياد اإلجابات املٍطكّٗ ٛعٍّأ ،جتدز اإلغاز ٚإىل أُّ اضرتاتٗجّٗ ٛاالكتػاف تٍكطي
إىل قطىني زٟٗطٗنئِ ،ىا:


االكتػاف املٕجْٔ :خاله ِرا االضتكػاف ٖكًٕ املعمّي بطسح دلىٕع ٛوَ اإلزغاداتٔ ،األض٠مٔ ،ٛالتٕجّٗات  ،اليت
تكًٕ بتٕجْٗ املتعمىني إىل وعسفٔ ٛاكتػاف الكإٌُ أٔ العالق ،ٛأٔ املٕضٕع حلن املػكم.ٛ



االكتػاف احلسٔ :خاللْ ال ٖكدً املعمّي أ ٙغ٘ ٞلتٕجْٗ املتعمّىني.

اضرتاتٗجّٗ ٛالتعمّي الرات٘
ِرٓ االضرتاتٗجّٗ ٛالتدزٖطّٗ ٛتٕفس لمىتعمّي فسص ٛلمتعمي وَ ٌفطْ ٔاٌطالقًا وَ وٕٗلْ ٔقدزاتْٔ ،اضتعداداتْ اليت تتٍاضب
ال عَ وطتٕ ٝمتكٍْ وَ االجتاِات ٔاملعازف .
وع الظسٔف احملٗط ٛبْ ،حبٗح ٖصبح املتعمّي وطؤٔ ً
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مؤشر التعلم النشط

حصٕه املعمي عم ٜبطاق ٛالتعمي الٍػط وَ املػسف الرتبٕ ٙأٔ أحد
الكٗادات .
 أقص ٜعدد حيصن عمْٗ املعمي وَ البطاقات وَ املػسف
املعمي

الرتبٕ ٙبطاقٔ ٛاحد ٚخاله العاً الدزاض٘ .
 أقص ٜعدد حيصن عمْٗ املعمي وَ البطاقات وَ أحد الكٗادات
الرتبٕٖ ٛبطاقٔ ٛاحد ٚخاله العاً الدزاض٘ .
 ال حيتطب أ ٙبطاقات أخس ٝلمىعمي .

املدزضٛ
املػسف
وكتب التعمٗي أٔ إدازٚ

الٍطب ٛاليت حصمت عمّٗا وَ بطاقات التعمي الٍػط .
دزج ٛاجلٕد ٚيف وٍح بطاقات التعمي الٍػط ٔ ٖكدزِا زٟٗظ الكطي أٔ
السٟٗظ املباغس .
الٍطب ٛاليت حصمت عمّٗا وَ بطاقات التعمي الٍػط .

اإلغساف
زٟٗظ الكطي

دزج ٛاجلٕد ٚيف وٍح بطاقات التعمي الٍػط بعد حتمٗن ذلتٕاِا .

ضوابطها :
بطاق ٛالتعمي الٍػط املعتىد ٚبػسٔطّا الطبع ٛاملسفك. ٛ

وػسف ٛالعمًٕ الػسعٗٛ

زٟٗط ٛقطي اإلغساف الرتبٕٙ

أ /فاطى ٛبٍت عبداهلل املّاب٘

أ /شِسا ٞبٍت ضٍد الصبٗدٙ

