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         Active Learning:التعلم النشط   
   

        هو إتاحة الفرص لمشـــاركة المتعلمين 
في أنشطة تحثهم على التفكير فيها، بحيث ل 
بل  ط؛  فق تمعين  مس مجرد  ـــها  فيـ يكونون 
يطبقـون المعلومات المقدمة لهم، ويحللونها، 
طل ب  مع  ا  مناقشته ريق  طـ عن  ا  ويقيمونه
آخرين، أو بطـرح أسئـلة معينة، أو بالكتابة 

في ذلك.



لل، وأطلب من 1   - أطرح سؤا
الطل ب كتابة إجابته. 

الستراتيجيات التي تساعد على زيادة 
مشاركة 

الطل ب في التعلم النشط:



-الكروت المضيئة:2  
Flash Cards

الستراتيجيات التي تساعد على زيادة 
مشاركة 

الطل ب في التعلم النشط:



هي عبارة عن أحد طرائق التعلم التعاوني       
النشط التي تستخدم للتعرف على خبرات 

المتعلمين السابقة من خل ل التأمل في صمت في 
فكرة مـا لبضع لحظات أو دقائق؛ ثم يقوم كل 
زوج من الطل ب بمناقشة ما توصـــل إليه، ثم 
يشــاركا اثنين آخرين من الطل ب لمناقشتهما.

شارك-   –  – 3 زاوج فكر طريقة
                         Think- Pair- 
Share     ؟



 - طريقة الرؤوس المعدودة (المرقمة)4
  Heads Numbering

 طريقة تعاونية يعمل فيها الطل ب سويلا؛ لضمان أن 
كل عنصــــــر في المجموعة يعرف الجابة الصائبة 
للسؤا ل أو السئلة التي يطرحها المعلم، وتطبق هذه 
الطريقة من خل ل أربع خطوات مترابطة ومسلسلة 

وهي:



- طريقة الرؤوس المعدودة4

مجموعات:    Numberingالترقيم.  1 المعلم يشكل
من       ( اا أرقام فيها عضو كل ويتخذ كل)   4- 1رباعية، في

مجموعة.
2.    : ال.   سؤا المعلم يطرح السئلة طرح
3     : السؤال.   المجموعات تسمع عندما الرؤوس جمع

اا،        بعض بعضهم مع ويتحدثون اا سوي سهم رؤو يضــعون
. المجموعة        أفراد جميع يعرفه للسؤال، إجابة على ويتفقون

4        : هذا.  أصحاب فيرفع اا، عشوائي اا رقم المعلم ينادي الجابة
أحد       ـــــلم المع ــــار يخت اا، ـــــ عالي هم أيدي قم الر
المطروح؛        السؤال عن بة للجا المجموعات من الطلب
طرح          المعلم يد يع بة الجا من لب الطا كن يتم لم وإذا

. وهكذا     آخر، طـــالب على السؤال



 Showdown- طريقة المواجهة (اكشف أوراقك)5
خلل              أو الوحدة، أو الدرس، نهاية في تستخدم قد

الدرس.....
: خطواتها     

على-        1     تحتوي بطاقات الطلب أو المعلم يصمم
. الطاولة      منتصف في وتوضع وإجاباتها، أسئلة

كل-       2     بحيث مجاميع إلى الطلب تقسم
. رباعية   تكون مجموعة

السئلة-        3    بطاقة اختيار وظيفته اا طالب المعلم يحدد
. ورقة         في زملئه مع الجابة يكتب ثم السؤال ويقرأ

يطلب-        4    إجابتهم كتابة من الطلب ينتهي وعندما
.( أوراقك    (  اكشف بكلمة إجاباتهم كشف منهم

 



الطلب-    5     القائد يهنئ
الصحيحة    الجابات ذو

ذو    للطلب ويشرحون
لم      الذين أو الخطأ بة الجا

. السؤال   على يجيبوا
بتغيير-    6    الطريقة تعاد

. المجموعة  قائد
 

5( أوراقك-   (  اكشف المواجهة  Showdownطريقة



The one minute Paper- طريقة ورقة الدقيقة الواحدة 6

أن              الطلب من تريد عندما الطريقة هذه تستخدم
حول   الدرس   يكتبوا عن التي  واهتماماتهم الجزاء

نظرهم  . لفتت
على-         1   الطلب يجيب ثم ال سؤا المعلم يوجه

مجاميع         أو ثنائية، مجموعات في أو فرادى السؤال
ىالواحدة،        الدقيقة ورقة على الجابة ويكتب صغيرة،

يحدد    أن بالدقيقة      5-2ويمكن التقيد عدم أي دقائق
الواحدة.

المجموعات،-       2    نتائج تحليل المعلم على ولبد
في          عرضها فيمكن ذلك من التمكن عدم حالة وفي
على         الوراق توزيع الممكن من أو القادمة، الحصة

. أقرانهم   لتقييم المجموعات

     



The one minute Paper- طريقة ورقة الدقيقة الواحدة 6

    ) واحد        سؤال توجيه ينبغي السئلة على المثلة من
فقط):

الفهم؟-       1    سهلة وجدتها التي المفاهيم هي ما
صعوبة؟-      2    أكثر وجدتها التي المفاهيم ما
خلل-         3    تعلمتها التي أهمية الكثر المفاهيم هي ما

الدرس؟
   4. فهمتها-     أشياء ثلثة اكتب
    5. تفهمها-       لم أشياء ثلثة اكتب
    
     



Give one , Get one- طريقة أعط واحدة وخد واحدة 7

: الستراتيجية    خطوات
اا-        1      طولي ورقة ثني الطلب من المعلم يطلب

. عمودين    هناك يكون بحيث
واحدة-        2     أعط الورقة أعلى في الطالب يكتب

خذ         اليسر العمود أعلى وفي اليمين، الجهة في
واحدة.

إلى-       3     يحتاج اا مفتوح ال سؤا المعلم يسأل
. متعددة  إجابات

     4. للنشاط-      اا مناسب اا وقت المعلم يحدد
واحدة-        5      أعط العمود في طالب كل يجيب

. يعرفه   ما حسب
    

     



 Give one , Get- طريقة أعط واحدة وخد واحدة 7
one

يبحث-         6      أن طالب كل من المعلم يطلب ثم
  ( ) إجابته        ا لب الطا يقدم بحيث له، زميل عن

 .      ( واحدة ( خد عمود في ويكتبها ب للطالب
      7      ( طالب-  ( مع العمل بنفس يقوم ب وطالب

         ( ينتهي( حتى أخر عن ويبحث زميله يودع ثم أ
لديك.(  -  90الوقت إذا     إجابات ست لتجمع ثانية

( جديدة       فكرة في تشاركا تكررت فكرة وجدت
    8. الجابات-      لتقويم المعلم الن يسأل



Easy Tow Column Notes- ملخصات العمودين 8

تلخيص         مهارة هي
خلل     من المادة لمحتوى
والفكار    الملحظات تدوين

... سهلة  بطريقة
خطواتها:

في-    1   الموضوع اكتب
. النموذج  أعلى

2. اا-    جيد الفقرة أقرأ

  



Easy Tow Column Notes- ملخصات العمودين 8

ودونها-        3    الفقرة في الرئيسية الفكرة عن ابحث
. اليمن   العمود في

   4. اليسر-      العمود في ملحظات اكتب
جميع-        5   من تنتهي حتى الخطوات بنفس استمر

. وناقش       وقارن زميلك شارك ثم للمحتوى الفقرات
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