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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط األول

 
 :أخيت املشاركة 

 .تذكري أ كرب عدد ممكن من هذه الصور املعروضة أ مامك 
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 نشاط تذكر موضوع النشاط 1 رقم النشاط

 (فردي )  نوع النشاط دقائق 5 مدة النشاط
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2 
 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط الثاني 

 :أخيت املشاركة 
الخام الموجودة أمامك في مساعدة هدى لتصميم مع مجموعتك و بعد تقسيم العمل استخدامي المواد 

عالية يتحمل األثقال التي تريد أن  ةمنزلها التي تريد أن تبنيه من دورين بحيث يكون ذوا متان

تخزنها على سطح المنزل و يتحمل الرياح و بألوان متناسبة بحيث تستخدم أسلوب التناغم الثالثي 

أسرع وقت ممكن و التأكد من توفر شروط الجودة في اختيار األلوان و هي تريد انجازه في 

 المطلوبة ألنها ستشارك في معرض الجودة في التصميم   

 

 

 

 

 

 

 

 
 (تقييم ذاتي للعمل الذي مت اجنازه) األدوار داخل اجملموعة اسم العضوة

  رئيسة 

  قارئة 

  كاتبة 

  مشجعة 

  ضابطة للوقت 

  متأكدة من الفهم 

 

 

 

 تصميم مبنى  موضوع النشاط 2 رقم النشاط

 (مجاعي )  نوع النشاط دقيقة22 مدة النشاط

 انـــــبيتي وداري و منزلي هو عنوان الحن ))

 انـــــــه إحساس الحنــفيه أحالمي و دنيتي في

 و أجعل من النقشة نغمة اجعل من اللون كلمة

 بريشة فنان و اجعل من أثاثي لوحة مرسومة

 ل ــــزلي يصبح جميـــــل منـال تقولين مستحي

 (( رـــــكل شيء بالتدبير يمكن يا أختي يصي



 استراتيجيات التعلم النشط الحقيبة التدريبية لبرنامج

3 
 هدى العقيل : المشرفة 
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط الثالث

 مع أفراد جمموعتك : أخيت املشاركة 
 ما هي مواصفات كل نشاط مما سبق ؟

  :طريقة تنفيذ النشاط 
ورقة واحدة تمر بين المجموعة كل مشاركة تدون فكرة في الجدول األول ثم تغربل 

األفكار و تدون اإلجابة المتفق عليها في الجدول الثاني كل مجموعة تتفق على 

 نقطتين 

 ( 1) جدول 

 

 ( 2) جدول 

 

 مقارنه بني األنشطة السابقة موضوع النشاط 3 رقم النشاط

 (مجاعي )  نوع النشاط دقائق 12 مدة النشاط

 الطاولة الدائرية اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة

 2نشاط  1نشاط  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 2نشاط  1نشاط  
1   
2   
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط الرابع

 

 مع أفراد جمموعتك : أخيت املشاركة 
في التعليم ماذا يمكن أن نسمي كل نوع ؟ ثم  ( 2و  1) لو طبقنا أسلوب النشاط رقم 

 قارني بينهما ؟

 :طريقة تنفيذ النشاط 

والفرقة  األول نوعصفات العن مسئولة تقسم المجموعة إلى فرقتين الفرقة األولى  

 الثاني  نوعصفات العن مسئولة الثانية 

 ....................التعلم  .................التعليم  وجه املقارنة

ويشةةاركن فةةي و ةةعها  للطالبةةاتمعلنةةة  .للطالباتغير معلنه  األهداف

 .وتخطيطها

  التلقين دور المعلمة

 

فةةةةي  ةمةةةةع المعلمةةةة  طالبةةةةاتشةةةةترك الت  التعليمات

 التعليمات

  لطالباتعلي ا ةفر ها المعلمت نظام العمل

 

   ةشخصية المعلم

  تعليمية الوسائل

   جلوس الطالبات

 . سأل غالبًاتي تال يه ةالمعلم األسئلة

 في جميع االتجاهات  التواصل

 سرررررررررم ة الرررررررررتعلم 

 المطلوبة
  واحدة لكل الطالبات

   التقويم

 

 

 

 مقارنه بني أنواع التعليم يف األنشطة موضوع النشاط 4 رقم النشاط

 (مجاعي )  نوع النشاط دقائق 12 مدة النشاط

 شارك و قارن اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط اخلامس 

 مع أفراد جمموعتك :  أخيت املشاركة 
  اختاري تعريف يعجبك للتعلم النشط( أ 

  طريقة تدريس تشرك المتعلمين في عمل أشياء تجبرهم على التفكير فيما يتعلمونه . 

      مصطلح شامل لمجموعة من أساليب واستراتيجيات التدريس التي تركز  علزى قلقزاء ملزةولية
 .التعلم على المتعلم أو الطالب 

 طريقة تدريس تقوم على قشراك المتعلمين في عمل أشياء تجبرهم على التفكير فيما يتعلمونه. 

      والتزي ينزتع عنلزا سزلوكيات تعتمزد       هو تعلم قائم على األنشزطة المتتلفزة التزي يمارسزلا المزتعلم
 .المتعلم الفاعلة وااليجابية فى الموقف التعليمي على مشاركة

 على التعلم النشط اختاري من المفردات ما يدل( ب
 اإللقاء * جلوس متوازي            * تعلم كيف تتعلم           * يبنى المعرفة         * 
 الحفظ*  حل المشكالت             * حلقات النقاش             * أنماط متتلفة         * 
 التحليل  *              التذكر  فقط   * االكتشاف                  * التطبيق المماثل      * 
  صنفي الممارسات التعليمة الموجودة قلى أمثلة دالة و أخرى غير دالة على التعلم النشط( ح
 (اكتبي الرقم فقط )

 .معلم يقوم بالشرح و يجتلد فيه ليقوم الطالب بالحفظ و التطبيق .1
 .يجيب المعلم على أسئلة الطالب ويطالبلم بالتلجيل في دفاترهم  .2
 .رص على استدعاء خبرات الطالب اللابقة قبل البدء في التعليم الجديد معلم يح .3
معلم ينظم محتوى المادة التعليمية على شكل نتاجات تعليمية يلعى لتحقيقلا ، ويحدد لكل  .4

 .نتاج أسلوب التعليم المناسب 
 . معلم يكثر من االختبارات التحصيلية معتبرا نتاجلا مةشرا على الفعالية  .5
 .التنافس الفردي بين طالبة ويدعمه باألنشطة التعليمية  معلم يشجع .6
معلم ينظم الموقف التعليمي على شكل مشكالت تحتاج تفكير وبحث من الطالب من اجل  .7

 . التروج بفائدة 
 . معلم يتبع أسلوبًا تعليميا واحدا يألفه جميع الطالب ويتجنب التروج عنه  .8
وفعاليات يمارسلا الطالب ويكتلبون  معلم ينظم الموقف التعليمي على شكل أنشطة .9

 . المعلومات من خالللا 
     .معلم يحرص على بقاء الطالب فعاال ومشاركا ال يتطرق قليه الملل  .11

 مفردات التعريف

 أمثلة غير دالة  أمثلة دالة

 مفهوم التعلم النشط موضوع النشاط 5 رقم النشاط

 (مجاعي )  نوع النشاط دقائق 12 مدة النشاط

 رمنوذج فراي النشطةالتعلمية  اإلسرتاتيجية 
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط السادس

 مع أفراد جمموعتك: أخيت املشاركة 

 من خالل تأمل الصور التالية   ما هي مبادئ التعلم النشط ؟ 
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 مبادئ التعلم النشط موضوع النشاط 6 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق12 مدة النشاط

 قراءة الصور اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط السابع 

 مع أفراد جمموعتك: أخيت املشاركة 

 أهمية التعلم النشط  بعد قماءة العبارات التالي و المجوع إلى مبادئ التعلم النشط استنبطي 

 :طريقة تنفيذ النشاط 
  مل فمدي ثم مناقشة ثنائية ثم مناقشة مع المجمو ة 

 

يتفق التمبويون  لى أن التعلم النشط يؤدي إلى التعلم الفعال و  مما يفعل تطبيق التعلم النشط ما 

 :يلي 

  التنوع في األنشطة التعليمية المالئمة للطلبة باختالف أنماطهم و قدراتهم لتحقيق
 .األهداف التربوية 

  إكساب الطالب مهارة البحث و التقصي في شتى ميادين المعرفة. 

  تشجيع الطالب على مهارة حل المشكالت باستخدام خطوات البحث العلمي . 

 م تشجيع الطالب أن يعلموا أنفسهم بأنفسه . 

  التمكن من اكتساب مهارات التعاون و التواصل مع اآلخرين . 
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 أهمية التعلم النشط موضوع النشاط 7 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق12 مدة النشاط

 كرة الثلج اإلسرتاتيجية  التعلمية  النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 الثامن النشاط 

 : أخيت املشاركة 
 وفق الجدول التالي  اكتبي المعلومات الجديدة التي تعلمتلا

 
املعلومات اليت 

اكتسبتها من 

 املوضوع 

التطبيقات احلياتية 

 ملا تعلمته
استفسارات و أسئلة 

 مهمة عن املوضوع
 تعلمتكيف  مل يعجبين/أعجبين 
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 ماذا تعلمت موضوع النشاط يكرر نهاية كل وحدة رقم النشاط
 (فردي )  نوع النشاط دقائق12 مدة النشاط

 إسرتاتيجية املذكرات اليومية اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 
 التاسعالنشاط 

 مع أفراد جمموعتك: أخيت املشاركة 

هو مصطلح شامل لمجموعة من أساليب و استراتيجيات التدريس التي تركز على التعلم النشط / أ

 .إلقاء مسؤولية التعلم على المتعلم أو الطالب 

 ما مدى معرفتك بتلك االستراتيجيات 

 سمعت بها المصطلحات أو مفردات
أستطيع ذكر 

 معناها
أستطيع 
 استخدامها

 ال أعرفها

     إستراتيجية التعلم التعاوني* 

     (االكتشاف ) إستراتيجية االستقصاء * 

     إستراتيجية التعلم الذاتي* 

     إستراتيجية حل المشكالت* 

     إستراتيجية الذكاءات المتعددة* 

     إستراتيجية قياس المعرفة

     إستراتيجية الطاولة الدائرية

     إستراتيجية شارك وقارن

     رإستراتيجية نموذج فراي

     قراءة الصور إستراتيجية

     كرة الثلج إستراتيجية

     إستراتيجية مفكرة التعلم 

     إستراتيجية المذكرات اليومية 

     الكرسي الساخن 

     شارك ,زاوج ,فكر 

     المفاهيم الكرتونية 

     معرض التجول 

     إستراتيجية العصف الذهني

     أبحث عن من يجيب إستراتيجية

     أعطي واحد و أحصل على واحد إستراتيجية

     إستراتيجية اختبار الفرق

     إستراتيجية بطاقة الخروج
     إستراتيجية دائرة داخل و دائرة خارج

     أعطي عنوان للنص مع مسوغات العنوان

     إستراتيجية الجدول الذاتي

     و الذهنية  الخرائط المفاهيمة

التي تم التعرف عليها على مراحل الدرس  تاقترحي مع مجموعتك توزيع لالستراتيجيا/ ب

 .ودونيها في الجزء الخاص في لوحه األنشطة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استماتيجيات أساسية                             * 

 

 االسرتاتيجيات التعلمية النشطة موضوع النشاط 9 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقيقة 22+12 مدة النشاط

 قياس املعرفة اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 

 

 النشاط العاشر
 

  :أخيت املشاركة 
  اإلستراتيجيات األساسية للتعلم النشطالمذكرة التالية عن  يائمع مجموعتك إقر

 :طريقة تنفيذ النشاط 
 كل مجموعة ويكون كل متعلم مسئوال عن تعلم  أفرادقسم مادة التعلم بحسب ت

 . المو وعجزء من 

  نفس  المجموعة المسئولين عن أفراديطلب من بعد انتهاء المرحلة األولى

وليساعد كل منهم االخر  ستذكارلالمعا  االلتقاءالجزء في جميع المجموعات 

 .على تعلم المو وع وتسمى مجموعة الخبراء 

 هم االصلي ويعلمون االعضاء االخرين ما تعلموا يعود المتعلمين الى فريق

 .للمجموعات االصلية 

 يتم تقويم المجموعات باختبارات قصيرة عن المواد التي تعلموها . 

 وز المجموعة التي يحصل اعضائها على اعلى الدرجاتتف . 

 

 

 
 تقييم ذاتي للعمل الذي مت اجنازه األدوار داخل اجملموعة اسم العضوة

  1 رئيسة  رقم 

  2 رقمقارئة   

  3كاتبة  رقم  

  4مشجعة رقم  

  5ضابطة للوقت  رقم  

  6متأكدة من الفهم   رقم  

 
 

 

 

 التعلم التعاوني موضوع النشاط 12 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقيقة 42   مدة النشاط

 بطريقة جكسو/ تعلم تعاوني  اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 

 

 تطبيق على اإلستقصاء
 

 دقيقة/02

  :أخيت املشاركة 
الحفاظ على تناولي مو وع  ( 3ملحق ) و باالستفادة من المو وعات المرفقة مع مجموعتك 

 الممتلكات العامة باستخدام استراتيجيه االستقصاء 

 ما هي الممتلكات العامة  وما واجبنا تجاهها ؟  .1

 ما مستوى االهتمام بالممتلكات العامة على جميع المستويات الفردية و الجماعية ؟  .2

 ما العالقة بين االهتمام بالممتلكات العامة و تطور الشعوب ؟ .3

  ام بالممتلكات العامة ؟ما سبب عدم االهتم .4

 ما الحكم الشرعي باألدلة؟  .5

  و ع الحلول و مناقشتها ؟ .6

 تقويم الحلول .7

...........................................................................................
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............................................................................................. 
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 هدى العقيل : المشرفة 

 

 تطبيق على حل املشكالت
 دقائق/02

  :أخيت املشاركة 
ما هي أسبابها وكيف يمكن حلها ثم رشحي أفضل  التسمم الغذائيناقشي مشكلة  مع مجموعتك

 الحلول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 األسباب

 

 

 

 الحلول المقترحة

 أفضل الحلول

 

 ادمان ابنائنا على األجهزة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 عشر حلاديالنشاط ا

  :أخيت املشاركة 
 وفق الجدول التالي  اكتبي المعلومات الجديدة التي تعلمتلا

 

 أسئلتي كيف تعلمت ماذا تعلمت
............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا تعلمت موضوع النشاط 11 رقم النشاط

 (فردي )  نوع النشاط دقيقة 12 مدة النشاط

 مفكرة التعلم اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 الذكاءات املتعددةتطبيق 
  :أخيت املشاركة 

 الذكاءات المتعددةاكتبي ماذا أعرف عن    KWLHباستخدام الجدول الذاتي  -1

 ؟و ماذا أريد أن أعرف 

  .بعد مناقشة المو وع  دوني ماذا تعلمت وكيف تتعلمين أكثر  و بعد ذلك -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 ماذا أعرف

 What I know 

 ماذا أريد أن أعرف 

What I want to 

Learn 

 ماذا تعلمت 

What I Learned  

 أتعلم أكثركيف 

How I can learn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................... 
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 هدى العقيل : المشرفة 

  مؤرشات قوة اذلاكء
 .اثىن عرش مؤرشاً أ و سلواكً للك ذاكء هناك  -

ذا اكن السلوك ينطبق بوضوح دليك  01ضعي  -  .ا 

ذا اكن السلوك ال ينطبق دليك  0ضعي  -  .ا 

عطي من  - ىل 0ا   .للك سؤال حسب نس بة حتققه ابلنس بة كل 01ا 

 .أ مجعي ادلرجات للك ذاكء  -

 021نس بة اذلاكء من  -

  (اللفظي ) اذلاكء اللغوي : أ وال 
 اكتب وانرش بعض املقاالت أ و أ متىن وأ حب ذكل  -0

 أ قرأ  يوميًا بعض املوضوعات اليت ال تـرتبط بعميل -2

عالانت واللوحات  -3 ىل اال   .أ نتبه ا 

ىل الراديو وال شـــرطة اليت تتحدث عن كتب أ و حمارضات  -4  .اســمتع ا 

 .اس متتع حبل اللكامت املتقاطعة وال لغاز  -5

 لربوجكتور واللوحات والبطاقاتاس تخدم الس بورة وا -6

 .أ عترب نفيس اكتبًا جيدًا  -7

 كتبت أ ش ياء أ حهبا أ و أ حب كتابة أ ش ياء أ حهبا - 8

ذا مسعهتا عدة مرات  -9  أ تذكر لكامت ال غنية ا 

 غالبًا ما أ طلب من الآخرين قراءة وكتابة بعض ال ش ياء  -01

جراء املقابالت ووصف ال حداث -00  أ حب احلوار وا 

 اكتب ، شاعر ، معلق ، أ ديب:   وي ي نهن ملل تس هت -02

  (الراييض)اذلاكء املنطقي : اثنيًا 
 أ شعر ابلراحة حني يكون جوايب حصيحًا وميكن قياسه والتأ كد منه -0

 أ ســـتطيع أ ن أ حســــب ال رقام يف ذه ي بســـهوةل -2

ىل عنارصها -3  أ حب حتليل املواقف ا 

 أ حب دروس الرايضيات والعلوم وأ ســـــــمتتع هبا  -4

 .أ عتقد أ ن معظم ال ش ياء وال حداث منطقية ولها أ س باهبا -5

 .أ حب ال لعاب اليت تتطلب تفكريًا دقيقًا  -6

 .أ همت ابلتطورات اجلديدة يف جمال العلوم  -7

 .أ ضع مقادير دقيقة حني أ طبخ أ و أ معل شيئًا  -8

 املشالكت كثريًا يف صفي أ و يف حيايتاس تخدم أ سلوب حل  -9

 احبث عن براهني قبل أ ن أ صدر حمكي -01

ىل جداول وأ رقام  -00  .أ همت بتحويل بعض املعلومات ا 

  .حماسب ، عامل رايضيات ، حمام ، مربمج :  تس هتوي ي نهن ملل  -0
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 هدى العقيل : المشرفة 

  (املاكين ) اذلاكء البرصي : اثلثًا 
 .الآخرون أ همت ابل لوان اليت أ لبسها ويلبسها  -0

 أ حب أ ن تؤخذ يل صورة فتوغرافية  -2

 .أ حب أ ن أ رمس أ و أ مصم بعض اال عالانت  -3

 .أ حب قراءة الكتب اليت توجد هبا صور كثرية  -4

 .أ حب الكتب املدرس ية اليت توجد هبا رسوم توضيحية  -5

 .من السهل عىل أ ن أ جد طريقي يف املدن الغري مأ لوفة دلي -6

 . روض حني أ قدم أ و أ رشح موضوع اس تخدم الصور و الع -7

 .اس متتع يف وضع ال حايج  -8

 .أ حب دروس الهندسة أ و كنت أ حهبا حني دراس يت  -9

ىل أ وضاع الناس و طريقة جلوسها  -01 ىل ماكن أ نتبه برسعة ا   .حني أ دخل ا 

 .أ همت مبالحظة املسافات و احلجوم واملساحات  -00

 ( .نساج، ديكور مصور ، نهندس ) تس هتوي ي نهن ملل  -02

  (اجلسمي ) اذلاكء احلريك : رابعًا 
 أ حب اذلهاب يف مشاوير امليش -0

 أ حب الرقص -2

 ( .التوازن ، الرسعة ، املرونة ، القوة ) أ همت كثريًا مبهارات  -3

 (.خياطة ، حفر ، حنت ، نرش) أ حب معل ال ش ياء اليدوية  -4

 .أ حب ممارسة املهارة أ كرث من القراءة عهنا  -5

 . أ حصل عىل أ فاكري حني أ كون ماش يًا أ و راكضًا أ و ممارسًا ال حدى نهارايت اليدوية أ و الرايضية  -6

 أ حب أ ن أ معل ال ش ياء خارج املزنل  -7

 .من الصعب عيل أ ن أ قيض وقتًا طوياًل وأ ان جالس  -8

 .غالبًا ما أ معل النشاطات و اان يف حاةل حركة  – 9

 .مبهارات جسميمعظم هوااييت ترتبط  -01

 .أ حب أ ن أ س تخدم جسمي و حركيت يف التعبري والتفسري -00

 . حنات  ، مدرب، راييض : تس هتوي ي نهن ملل   -02

يقاعي: خامسًا    اذلاكء املوس يقي أ و اال 
يقاعات -0  ال أ جد مشلكة يف حتديد ال صوات و اال 

 .عندما أ مسع قصيدة أ و أ نشودة أ نسجم معها بسهوةل  -2

ذا اكن املنشد ال ينشد حسب ال صول أ س تطيع معرفة  -3  .فامي ا 

 .دلي صوت معرب و أ س تطيع أ ن أ نغم صويت حسب املتطلبات  -4

ىل ال انش يد و الشعر -5  غالبا ما أ س متع ا 

آن و ال انش يد حني أ قود س ياريت أ و يف أ ثناء العمل يف املزنل -6 ىل القرأ آن و أ جيد فن التجويدأ س متع ا   أ تقن تالوة القرأ

آن و ال   -7 ىل القرأ  انش يد حني أ قود س ياريت أ و يف أ ثناء العمل يف املزنلأ س متع ا 

 أ عرف أ نواع كثرية  من ال انش يد -8

 غالبًا ما أ نشد  حني أ كون يف بيئة مرحية -9

ىل الشعر، أ شعر ابلراحة -01  حني أ س متع ا 
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 هدى العقيل : المشرفة 

 أ حاول صنع بعض املؤثرات الصوتية من مواد من البيئة -00

 :تس هتوي ي نهن ملل  -02

 اج الف ي ، ابئع تسجيالتاال نشاد ، اال خر  

  (خشيص  –البني ) اذلاكء الاجامتعي : سادسًا 
ىل حفةل أ كرث من البقاء وحيداً  -0  أ فضل اذلهاب ا 

 حني تواهج ي مشلكة ، أ فضل حبهثا مع أ صدقايئ -2

 غالبًا ما يرشك ي الآخرون يف مشالكهتم -3

 أ نشغل يف نشاطات اجامتعية أ كرث من مرة يف ال س بوع -4

 أ ن أ تسىل مع ال صدقاء وأ حرض احلفالت أ حب -5

 أ عترب نفيس قائدًا ، وأ قوم مبهام القيادة -6

 أ حب أ ن أ معل ، وأ قول للآخرين كيف يعملون ال ش ياء -7

 دلي أ كرث من صديق -8

 أ شعر ابلراحة حني أ كون مع الآخرين يف حفةل -9

 يشرتك طاليب يف حتديد أ نشطة  وحمتوى ادلرس -01

 مس متعًا جيداً أ عترب نفيس  -00

 :تس هتوي ي نهن ملل  -02

 س يايس ، معمل ، قائد ، طبيب ، مرشد ، اجامتعي  

  (التأ ميل ) اذلاكء اذلايت : سابعًا 
 .أ رصف وقتا اكفيًا يف التأ مل والتفكر  -0

 .أ عترب نفيس مس تقاًل  -2

 .أ جسل أ فاكري يف دفرت خاص  -3

 . الكتب أ رغب يف نشاطات خاصة يب أ كرث من اعامتدي عىل -4

 .أ بتكر نشاطات جديدة لعميل  ودراس يت  -5

 .أ حب القمي اخلاصة اليت حتمك حيايت  -6

 عندما أ شعر ابل ذى أ و اال حباط أ تراجع برسعة -7

 دلي هواايت وميول خاصة يب  -8

 أ ختار أ نشطة ميكن ممارس هتا فردايً  -9

 أ فضل الهدوء -01

 مس مترأ عرف نقاط قويت  وضعفي وأ قمي ذايت بشلك  -00

 : تس هتوي ي نهن ملل  -02

 فيلسوف ، فنان ، عامل نفس ، طبيب       

  (البييئ)اذلاكء الطبيعي : اثمنًا 
 أ ان ماهر يف التعرف عىل أ نواع الطيور -0

 أ ان ماهر يف التعرف عىل أ نواع الزهور -2

 أ حب احلدائق واملنزتهات وأ حب العناية هبا  -3

 أ س متتع برتبية حيواانت أ ليفة -4

 أ س تطيع معرفة موديالت وأ نواع عديدة من الس يارات -5
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 هدى العقيل : المشرفة 

ىل السـامء وأ تعرف عىل أ شاكل الغيوم املاطرة ، وغري املاطرة -6   غالبًا ما أ نظر ا 

 .أ حب أ ن اجري التجارب عن الظواهر الطبيعية  -7

 .أ حب التعمل و مجع املعلومات عن البيئة و الصخور  -8

 .دلي نبااتت يف مزنيل و مكتيب  -9

 .أ س تخدم دفرت مالحظات أ جسل فهيا بعض الظواهر الطبيعية  -01

 .أ حب القراءة يف الهواء الطلق  -00

 .بيولويج ، مزارع  ، طبيب بيطري ، عامل يف خمترب : تس هتوي ي نهن ملل   -02
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 هدى العقيل : المشرفة 

 عشر لثانيالنشاط ا

 
 

 

  :أخيت املشاركة 
 :البيئة الثرية المحفزة  من متطلبات التعلم النشط توفير

 كيف نحول فصولنا إلى بيئة تعلم نشط ؟ 

 : إجراءات النشاط 

 .ـ فكري بمفردك ودوني ما توصلت إليه 1

 . ناقشي من بجوارك واتفقي معها على اإلجابة  ـ2

 .ـ اعر ي ما توصلتما إليه على مجموعة الفصل 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بيئة التعلم النشط موضوع النشاط 12 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقيقة 12 النشاطمدة 

 شارك ,زاوج ,فكر  اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 عشر لثالنشاط الثا

 

  :أخيت املشاركة 
 :ماخطتك لتطبيق التعلم النشط 

 ي خطتك على ورقة النشاط المعطاة ـ حدد

 . ـ نسقي الورقة 

 .ـ اعر يها على المجموعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتعلم النشط موضوع النشاط 13 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقيقة 12 مدة النشاط

 املفاهيم الكرتونية  اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط الرابع عشر                                    

 

  :أخيت املشاركة 
 .يقابل تطبيق التعلم النشط بعض المعوقات ـ 

 .ـ  عي بالتعاون مع مجموعتك حلول ومقترحات لعالج تلك المعوقات 

 

 والمقتمحاتالحلول  ما هي المعوقات المجال

   المعلم
   المتعلم
   األنشطة

   اإلدارة الصفية
   أسلوب التدريس

 التقويم

   
 
 
 

 

 التعلم النشطمعوقات  موضوع النشاط 14 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقيقة  12 مدة النشاط

 الكرسي الساخن اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط اخلامس عشر
 

 

  :أخيت املشاركة 
 مع مجموعتك صممي خرائط معرفية للتعلم النشط

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلرائط املفاهيمية  تصميم موضوع النشاط 15 رقم النشاط
 (مجاعي ) نوع النشاط دقيقة  22 مدة النشاط

 العصف الذهين اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 النشاط السادس عشر 
 

 

 : أخيت املشاركة 
 .دوني اكبر قدر من الجمل تربط بين الصور الموجودة أمامك 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور العشوائية موضوع النشاط 16 رقم النشاط
 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق 22 مدة النشاط

 العصف الذهني اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 أ/النشاط السابعة عشر
 

  :أخيت املشاركة 
 اكتبي في المكعب الذي أمامك ما تم تطبيقه في هذا البرنامج من خالل 

 التعلم النشط صفي(  صفه )  

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

............................................................................................ 
 (التعلم النشط و التعلم التقليدي  بين  قارني)  قارنه 

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

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

 (استتدام التعلم النشط و تطور التعليم بين  اربطي )  اربطه 

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

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

 (فوائده ، خصائصه ، اته مكون) حلله......... 

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

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

 (في موضوع أو درس )  طبقه 

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

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

 ناقش معه أو ضده.   

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

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

 التكعيب  موضوع النشاط أ/17 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق 12 مدة النشاط

 العصف الذهني اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 
 ب/ النشاط السابعة عشر 

 

 

  :أخيت املشاركة 

 أكملي العبارات التالية بأكرب عدد ممكن من اإلجابات

 

 ....................اسرتاتيجيات التعلم النشط هي 

 ................... اسرتاتيجيات التعلم النشط كانت 

 ..................شبهاسرتاتيجيات التعلم النشط ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشبيهات  موضوع النشاط ب/ 17 رقم النشاط

 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق 12 مدة النشاط

 العصف الذهني اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 هدى العقيل : المشرفة 

 ج/ النشاط السابعة عشر 

 
  :أخيت املشاركة 

التي يعتمد عليلا الصحفيون في كتابة قصة  "اللتة الكبيرة " األسئلة  ستلتعملين في هذه التقنية 
بعض الجمل  ياكتب. من، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف: وكلمات األسئلة اللتة هي. صحفية
، يعكس ما تعلمتيه خالل البرنامج ، مبادئه) التعلم النشط  عن تلك األسئلة عن موضوعلإلجابة 

 (ته استراتيجيا، ماهي المعوقات ، أهميته ، كيف نخطط له 

 أعيدي قراءة ما كتبتية و أ يفي جمل أخرى لتعبري عن المو وع من وجه نظرك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسئلة الصحفية موضوع النشاط ج/17 رقم النشاط
 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق 12 مدة النشاط

 العصف الذهني اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة

المشروع  
 الشامل

 ماذا  

 من 

 متى

 أين

 كيف
 

 لماذا

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

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

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

...........................................................
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 النشاط الثامن عشر
 

 

 

  :أخيت املشاركة 
إقرائي االستراتيجيات التالية و أعطي لها عنوانًا  ثم قومي بشرح تلك اإلستراتيجية  

 للمجموعات

 :   ................................ إسرتاتيجية -1
  أو تللم المعلمة كل طالبة ورقة عمل تحتوي مجموعة من األسئلة

 .هدفلا مراجعة محتوى الدرس أو الوحدة المصطلحات 

  تتجول الطالبات في القاعة للبحث عن شريكة للا تعرف اإلجابة عن أحدى

 .تكتب اإلجابة مع اسم المجيبة و أو تعرف المصطلح األسئلة 

  وتجيب هي بدورها عن أسئلة شريكتلا. 

 يمكن أن تجمع اإلجابة عن اللةال الواحد من عدة أشتاص. 

  يمكن تحديد عدد االجابات التي تجمع عن كل سةال مثاًل و من تجمع هذا
 .العدد تكون القائد أو غيره 

 فائدتها 

  متعاونتساعد على بناء مجتمع صفي منسجم و 

 : .................................. إسرتاتيجية -2
 ع نص من الكتاب أو من مرجع طرح أسئلة محددة  من قبل المعلمة و توزي

 خارجي 

  يتم قراءة النص في مجموعة ثنائية على شكل فردي. 

  و يصحح الثاني له و .يضع األول النص جانبًا و يجيب على اللةال األول

 .يضيف على قجابته 

  يجيب الثاني على اللةال الثاني بالمثل و هكذا. 

 : ...................................إسرتاتيجية  -3
  أسلوب جماعي ينقلم من خالله الطالبات قلى فريقين أو ثالثة يتتبر أحدهم

 األخر من خالل مجموعة من األسئلة المتعلقة بموضوع الدرس 

 لية الطالبات عما تعلمنه و ويلدف من هذه اإلستراتيجية زيادة ملةو

 .مراجعتلا بطريقة مللية غير رسمية 

 االسرتاتيجيات النشطة موضوع النشاط 11 رقم النشاط
 (مجاعي ) نوع النشاط دقائق22  مدة النشاط

 أعطي عنوان للنص مع مسوغات العنوان اإلسرتاتيجية  التعلمية النشطة
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 : ........................................ إسرتاتيجية -4
  متلاويتين تكون الطالبات دائرتين داخلية و خارجية بحيث تكون الدائرتين

 في العدد

  تعلن المعلمة اللةال. 

 تلا في الدائرة التارجية تتبادل كل طالبة من الدائرة الداخلية مع زميل. 

  تتحرك الدائرة التارجية للتبادل مع اإلجابة مع طالبة أخرى في الدائرة

 .الداخلية 

  يمكن طرح سةال أخر مع كل حركة للطالبات. 

 : ....................................... إسرتاتيجية -5

  تكتب الطالبة أهم معلومة تعلمتلا الطالبة. 

  عند خروجلا من الصف و تعتبر بطاقة خروج للطالبة من تلتلملا المعلمة

 .الصف 

  يمكن أن تبتكر المعلمة اسلوب تشجيعي مثاًل من تترج أواًل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


