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 مفهوم التعلم التعاوني
 :التعلم التعاوين على أنه (  1993) جونسون و هولوبيك  &جونسون  كل من  عرفلقد 

االستخدام التعليمي للمجموعـات الصـةرية ثيـع يعمـل الطـالب مـع بعبـهم الـبع  لزيـادة تعلمهـم           

 .ن إىل أقصى حد ممك البع عليم بعبهم وت

 : تعريف آخر

 .املبادئ والتقنيات اليت تساعد الطلبة على العمل مع بعبهم البع  بطريقة أكثر فاعلية  

 التعاون كقيمة
فالتعـاون ثثـل قيمـة نـتم      . إن التعلم التعاوين ليس جمرد طريقـة للـتعلم ولكنـه أيبـا منـط حيـاة       

. س أو العمــل رفــردهم وهــذا ال يعــين أبــداً أنــه يتوجــب علــى الطلبــة عــدم التنــاف  .أن يتبناهــا الطلبــة 

 .فاملنافسة والعمل الفردي كالمها يلعبان دوراً مهما يف احلياة 

 كيف تقنع الطلبة بتجربة التعلم التعاوين ؟

 بشـــكل تعـــاوين    دلـــل علـــى أن الطلبـــة الـــذين يعملـــون معـــاً      الدراســـات واألثـــا  أن  أخـــ هم

 .ناجحني  وهذا جيعلهم أفراداً. يتعلمون أكثر 

   يف الوظيفــة , اجلــريان , األصــدقاء , علــى صــعيد العائلــة    مــع ارخــرين ســواءاً مهــم للتعامــل

 .املستقبلية وللحياة بشكل عام 

   بـــــنيواســـــعة الختالفـــــات االيســـــاعد الطلبـــــة علـــــى تعلـــــم تكـــــوين صـــــداقات و االنســـــجام مـــــع 

 . األشخاص 

  جيعل أنشطة التعلم أكثر متعة. 
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 فوائد التعلم التعاوني
أنــــه باملشــــاركة يف الــــتعلم التعــــاوين ثكــــن أن تتحقــــق االســــتفادة للطــــالب يف   لقــــد أظهــــرت الدراســــات

 :املواضع التالية 

   حتسني التحصيل الدراسي. 

        ــابق أو ــيل الدراســـي السـ ــان مســـتو  التحصـ ــا كـ مشـــاركة نشـــطة للـــتعلم مـــن قبـــل الطـــالب أيـ

 .احتياجات التعلم الفردية 

  زيادة الدافعية للتعلم. 

 والقبول بني الطلبة املتنافسني  تطوير العالقات البينية. 

  تطوير وقل أداء املهام. 

  تطوير مهارات التعاون. 

  زيادة اإلقبال على املدرسة. 

  األقران وجتاه أنفسهم , املدرسة , تطوير سلوكيات الطلبة جتاه التعلم. 

  زيادة قدرهتم على تقدير ارخرين واألخذ بعني االعتبار االختالف يف وجهات النظر . 

 العملية التعليمية وفري فرصة أك  للمعلم ملتابعة وتقييم ت. 

 أنشطة البناء الصفي 
على سبيل املثـال تتـاج الطلبـة     .ة السرية لنجاح التعلم التعاوين إن املناخ الصفي يعد رثابة الوصف

 : ـ ل

  الشعور بالراحة عند العمل مع زمالءهم يف الفصل. 

 طرح األسئلةاالمتنان عند مشاركة أفكارهم و  . 

 (  يبناء الصفالبأنشطة ) لذلك نقوم بعمل ما يسمى 

 

 . بني مجيع أعباء الفصلعمل على بناء شعور من الثقة والتبامن تاليت وهي األنشطة 
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 أنشطة بناء الفريق 

 . بني أعباء الفريق اليت تعمل على بناء شعور من الثقة والتبامن  هي األنشطة 

 

 ملحوظة

  لموضوعلومن خالل اإلجابات يتم التطرق  مقدمة الدرسثكن أن تكون يف . 

  خارج احملتو  وذات طبيعة سهلة لتحقيق املتعة للطالب. 

 التعاقب احللقي 
 .  يتبادل الطالب يف جمموعات اإلجابة

 وات ـــاخلط

  يطرح املعلم مشكلة أو سؤال عن مفهوم أو فكرة معينة يف الدرس. 

  كل حسب دوره بالتعاقب  جييب الطالب, كفريق  . 

  ثكن استخدام هذه االستراتيجية للمحتو  العلمي أو كنشاط لبناء فريق. 

 

 أفكار أخر 
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 أنواع التعاقب احللقي
 شفهي  .1

o  يستمع الطالب للسؤال. 

o  يفكر الطالب باإلجابة. 

o  مسموع ألعباء الفريق يشارك كل طالب باإلجابة عندما تني دوره بصوت. 

 

 مالحظات 

  جيب مراعاة أن تكون إجابة السؤال متعددة. 

  أن ال يقل عدد اإلجابات عن عدد الطلبة يف اجملموعة. 

  أو عدة دورات ( إجابات  2) ثكن أن تكون اإلجابة دورة واحدة. 

       طالـب  إذا كانل إجابة السؤال طويلة وغري حمددة ثكـن أن دـدد زمـن إلجابـة كـل

إلتاحــــة فرصـــــة متســـــاوية للجميـــــع للمشـــــاركة يف  ( ثانيــــة مـــــثالً لكـــــل طالـــــب   15) 

 .اإلجابة 

 

 كتايب  .2

o  يستمع الطالب للسؤال. 

o  يفكر الطالب باإلجابة. 

o  ( .بالتزامن ) يكتب كل طالب إجابته على ورقة يف نفس الوقل 

o  يذكر كل طالب إجابته على السؤال شفهياً حسب دوره وبصوت مسموع. 
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 اسرتاتيجيات االنتباه
تتــاج املعلمــني القــائمني علــى تطبيــق اســتراتيجيات الــتعلم التعــاوين عــادةً إىل االســتحواذ علــى انتبــاه    

علــى ســبيل املثــال تتــاج املعلــم إىل احلصــول علــى انتبــاه الطلبــة    .الطلبــة عنــدما يعملــون كمجموعــات  

جيــــدة مــــن إحــــد  اجملموعــــات   عنــــدما تــــني الوقــــل لالنتقــــال إىل نشــــاط جديــــد أو مشــــاركة فكــــرة  

 .وعرضها على باقي الفصل 

 :اليت يطبقها املعلم أمثلة على استراتيجيات االنتباه 

  جلرس اقرع. 

  إنارة وإطفاء األضواء. 

  إلكماهلا وعند االنتهاء يكون االنتباه الكامل للمعلم عليها الطلبة ويرد البدء بنشيدة. 

  ثــررون اإلشــارة لــزمالءهم غــري املنتبــهني , مث يتوقــف الطلبــة عــن الكــالم .  هيــداملعلــم رفــع

 .يكون احلبور الذهين الكامل مع املعلم  -يف النهاية -مث 

 معايري وسياسات التعاون الئحة
أو املعـــايري تـــوفر وســـيلة , السياســـات , إن العمـــل مـــع الطلبـــة علـــى تطـــوير جمموعـــة مـــن الســـلوكيات   

 :نستخدم العبارة اإلجيابية , فعلى سبيل املثال . يمة لتعزيز التعاون كق

 ".ال تتكلم عندما يتحد  ارخرون " بدالً من " أنا استمع عندما يتحد  ارخرون " 

مــن املفيــد أن نقــوم بتعليــق الئحــة يف بدايــة تطبيــق الــتعلم التعــاوين وذلــك لكــي يراهــا اجلميــع رــن          

 :ئحة العبارات التالية وثكن أن تتبمن تلك الال, فيهم الزائرين 

  استمع عندما يتحد  ارخرون. 

  أشجع اجلميع على املشاركة. 

  أساعد ارخرين دون أن أؤدي العمل بدالً منهم. 

  أطلب املساعدة عندما أحتاجها. 

  أنتقد األفكار ال األشخاص. 

     أو , اجلنســية , بةــ  النظــر عــن الديانــة   , كعبــو فريــق   أوأقــدر وأحتــرم كــل شــخ  كفــرد

 .مستو  األداء التحصيلي  

  أحبر إىل الفصل يف الوقل املناسب. 

 



 11 التوجيه الفين العام للحاسوب –دورة استراتيجيات التعلم التعاوين 

 

 

  



 12 التوجيه الفين العام للحاسوب –دورة استراتيجيات التعلم التعاوين 

 

 لتعلم التعاوني التطبيق  غرفة الصف تنظيم
 األمــــور  عنــــد تنظــــيم الفصــــللتطبيــــق الــــتعلم التعــــاوين بشــــكل فعــــال جيــــب أن نأخــــذ بعــــني االعتبــــار  

 / التالية 

  جبانب بعبـهم الـبع  وذلـك لتسـهيل مشـاركة املـواد والتحـد  بصـوت هـادئ           الطلبةجلوس

  .غري مسموع من األعباء ارخرين يف اجملموعة 

  مجيع الطلبـة الـذين تملـون نفـس      جلسفإذا ما ,  2,  3,  2,  1ترقيم الطلبة باألرقام من

كــل مــن املعلــم    ثابــل يف مجيــع اجملموعــات ســيكون مــن الســهل علــى     والــرقم يف مكــان حمــدد   

 .والطلبة معرفة من هو الطالب وما هو رقمه يف اجملموعة 

     ترميــز كــل طــالبني متقــابلني أو متجــاورين بــاألحرفA    وB    وذلــك ألن بعــ  األنشــطة

 .تكون ثنائية 

 تمييزها عن بعبها البع  ترقيم اجملموعات ل. 

 

 

 

 طريقة جلوس فعالة طريقة جلوس غري فعالة 

  ترك مسافة مناسبة من أجل التحرك والوصول ثرية جلميع اجملموعات. 
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    جيــب أيبــا أن يكــون وضــع الطلبــة يف مواجهــة املعلــم وإال سيشــعر الطلبــة بعــدم الراحــة عنــد

ونتيجــة لــذلك .ملعلــم لتفــات دــو االنفســهم العنــاء لأأو أهنــم لــن يكلفــوا  ْ  111إدارة رؤوســهم 

 .يعرض أو يقال  لن يكونوا قادرين على متابعة ما 

 خمتلفة للجلوس وضعيات

 

 طاوالت بوضع مائل لتسهيل الرؤية باجتاه املعلم 
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 فرسالطاوالت على شكل حدوة 

 

 

 قاعة حماضرات 
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 ةاحللقة الدخليوضعية 

 أسئلة البطاقات املتبادلة/ اسرتاتيجية 
وهـــي اســـتراتيجية مناســـبة جلميـــع املراحـــل وتســـتخدم ألي مـــادة وخصوصـــاً عنـــد عمـــل مراجعـــة علـــى   

 .مفاهيم سابقة 

  اإلعــــــــــداد 

 .سئلة للصف , أو يعد كل طالب بطاقة سؤال يعد املعلم جمموعة من بطاقات األ

 اخلطوات 

 .يوزع املعلم بطاقات األسئلة ثيع يكون لكل طالب بطاقة واحدة  .1

ــن الطـــالب أ    .2 ــم مـ ــب املعلـ ــوا ن يطلـ ــى   , يقفـ ــدهم ل علـ ــوا يـ ــب عـــن    يرفعـ ــل طالـ ــع كـ ويبحـ

 . شريك 

 .شريكه عند االلتقاء تيي كل طالب  .3

 . يسأل الطالب األول زميله سؤال البطاقة .2

 .على سؤال البطاقة  الطالب الثاين جييب .5

 .دوار يتبادل الثنائي األ .6

ويرفعــوا يــدهم ل علــى للبحــع عــن  كــل منــهما ارخــر يشــكر يتبــادل الثنــائي البطاقــات و  .7

 .شركاء آخرين

 .مع زمالء آخرين  عدة مرات تكرر اخلطوات .1
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 مالحظات 

   يعطيــه زميلــه فرصــتان للمحاولــة مــن خــالل التلمــي  وإذا مل    إذا مل يعــرف الطالــب اإلجابــة

 . يعرف اإلجابة يقدمها له 

 وهذا يعد تعزيز للمفاهيم  للطالب البطاقة تعود أن ثكن. 

 مساعهـا   بعـد  اإلجابـة  عـرض  ثكـن  كمـا ,  ذلـك  طلـب  إذا ارخـر  للطالـب  السـؤال  عرض ثكن

 .خر من الطالب ار
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   املبادئ األساسية للتعلم التعاوني
 

  

 هل التعاون مطلوب إلجناز املهمة ؟•

 هل حتققل االستفادة بني أعباء الفريق ؟•

االعتماد 
 اإلجيايب

هل جيب على كل فرد أن يؤدي دوره من خالل •
 املشاركة أمام ارخرين وبشكل علين ؟

املسئولية 
 الفردية

 ما نسبة الطلبة املشاركني يف اللحظة نفسها ؟•
التفاعل 
 املتزامن

هل املشاركة متساوية من ناحية األدوار والوقل •
 املخص  لكل طالب ؟

املشاركة 
 العادلة 
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  التعلم التعاونياسرتاتيجيات مفهوم 
هــي جمموعــة مــن اخلطــوات واألنشــطة الــيت تــتم داخــل الصــف لتنظــيم تعامــل املعلــم والطالــب مــع              

 .للتكرار مع أي منهج دراسي وتطبق املبادئ األساسية للتعلم التعاوين قابلة احملتو  العلمي و

  

 األركان / اسرتاتيجية 
 وات ــــاخلط

 .تدد املعلم الزوايا األربع يف الفصل  .1

 .يطرح سؤاالً له أربع إجابات  .2

 .تدد املعلم كل اختيار يف زاوية من خالل ملصق مثالً  .3

ــال  ــار     : مثـ ــاذا ســـوف  تـ ــون طبيبـــاً فمـ ــي  ) لـــو أردت أن تكـ  –طبيـــب أطفـــال   –طبيـــب نفسـ

و يطرح سؤال له أربعة اختيـارات ثيـع لثـل ثالثـة منـها      أ, ( طبيب جراحة  –طبيب قلب 

 .مفاهيم شائعة غري صحيحة 

 .ثن  املعلم وقتاً حمدد ليفكر الطلبة يف االختيار  .2

حـ  ال يةــري  ) يكتـب كـل طالـب اختيـاره يف ورقــة صـةرية وال ينـاقا  ـا أحــداً مـن زمـالءه           .5

 ( .إجابته أثناء املناقشة 

 .وية اليت حتتوي على اختياره يطلب منهم التوجه إىل الزا .6

 .يتناقا كل طالبني يف كل ركن عن سبب اختيار كل واحد منهما  .7

 .يتم بعد ذلك نقاش مجاعي ثيع تطرح كل جمموعة سبب اختيارها  .1

 

 ملحوظة 

يطلــب مــن الطالــب أن يتــار خيــاره املفبــل , يف حالــة وجــود طالــب واحــد فقــط يف أحــد األركــان  

 .الثاين 
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 غري املتجانسةاجملموعات 

واســعة مــن النــاس ولــيس فقــط مــع   ن الفكــرة تكمــن يف ضــرورة أن يتعــاون الطلبــة مــع فئــات إ

أثنـاء الـتعلم التعـاوين    و لـذلك فإنـه علـى الـرغم مـن أن الطلبـة      .ئك الذين يرغبون بالتعاون معهـم  أول

ــاًإال أهنــــم , مــــع جمموعــــات مــــن اختيــــارهم   يف بعــــ  األحيــــان  ررــــا يعملــــون  ــا يعملــــون مــــع   غالبــ مــ

 .جمموعات غري متجانسة يشكلها املعلم 

 ملاذا جمموعات غري متجانسة ؟

      سوف يتعرف الطلبة على شخصيات خمتلفة عن شخصياهتم من خـالل العمـل علـى حتقيـق

 .هدف مشترك 

  الطالب بسبب وجود خليط متنوع من وجهات النظر  أداءثكن تطوير جودة. 

  أدواراً إجيابية يقتد   ا  هتدينالطلبة اجملثكن أن يقدم. 

  كمـا قـد   التصـرف   إلسـاءة  عدم إتاحة الفرصة للطالـب والسبب يعود إىل . تطوير السلوكيات

 .يكون مع أصدقائه  يفعل عندما

  حتسني تنوع األفكار. 

    تطــوير مهــارات العمــل مــع أمنــاط شخصــيات خمتلفــة خصوصــاً مــع أولئــك الــذي ال يرغبــون

 .ذه املهارات مفيدة ملا بعد مرحلة الدراسة وه. يف العمل معهم 

  تصل الطلبة البعاف على مساعدة أك  من الطلبة املتفوقني . 

 أمور جيب مراعاهتا عند تشكيل اجملموعات 

  مستو  التحصيل الدراسي. 

  السلوكيات. 

  اجلنس. 

  االحتياجات اخلاصة. 

 

 ماهو احلجم األمثل للمجموعة  ؟

لــذا فــإن العــدد األمثــل   , االســتراتيجيات تتطلــب العمــل يف جمموعــات ثنائيــة أو رباعيــة    إن أغلــب  

 .طالب  2للمجموعة الواحدة هو 
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 طالب ؟ 2ملاذا جمموعة مكونة من 

 

مــن الصــعب إدارة اجملموعــات   حيــع أنــه  , اإلدارة الصــفية والتحصــيل العلمــي   أفبــل مــن ناحيــة   

 .املكونة من أعداد كبرية 

 طـــالب ثكـــن تقســـيمها  إىل ثنائيـــات مـــن أجـــل تفاعـــل أفبـــل بـــني    2ملكونـــة مـــن اجملموعـــة ا

 . طالب  2وكذلك من السهل إعادهتا إىل , الطلبة 

  كلما زاد عدد الطلبة يف اجملموعة كلما زادت فرصة اختباء أحد الطالب أو جتاهله. 

   للفصـل بأكملـه   وبـدالً مـن عـرض مشـاركتهم      -ثكن أن يتناقا الثنائي يف اإلجابة ومـن مث

 .ثكنهم مناقشته مع الثنائي ارخر يف اجملموعة نفسها  -

 

 ما هي مدة بقاء اجملموعة غري املتجانسة ؟

وبعـدها جيـب إعـادة تشـكيل اجملموعـات      .أسـابيع   6ثكن أن تستمر مدة بقاء اجملموعة غري املتجانسـة  

 .الءهم مرة أخر  وذلك ملساعدة الطلبة على التعرف على أك  عدد من زم

 

  التعاونيةأنواع أخر  للمجموعات 

 

 جمموعة ثنائية
وهي أسرع . جيلس الطالب مع طالب آخر جبانبه أيا كان 

 .طريقة لتكوين جمموعة 

 
ملد
ة ا
ري
ص
 ق
ات
وع
جمم

 

 .يتم تشكليلها بشكل عشوائي بطرق خمتلفة  جمموعة عشوائية

 .غالبا ما يفبلها الطلبة . يتار الطالب شريك له  جمموعة من اختيار الطالب

 اخل ..مثال الطلبة الذين يتقامسون اهلوايات واالهتمامات  جمموعة القواسم املشتركة

 وهي جمموعات تشكل ألهداف حمددة  جمموعات متجانسة
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 اجملموعات تشكيل 
 تبطريقة قائمة اإلجناز املر 

مث يســــتخدم املعلــــم . اإلجنــــاز يف هــــذه الطريقــــة يــــتم ترتيــــب الطلبــــة يف قائمــــة حســــب مســــتو   

وآخــر مــن املســتو  املــنخف  وإثنــان مــن املســتو       , القائمــة الختيــار طالــب مــن املســتو  العــا      

 .املتوسط لكل جمموعة 

 وات ـــاخلط

لتحديــد املســتو  اســتخدم   . )  املســتو  حســب تنازليــاً مرتبــة قائمــة يف الطلبــة أمســاء اكتــب .1

 ( .أو درجات العام املاضي  اختبار يف املاضي القريب  ,قبلي درجات اختبار 

مــن القائمــة وآخــر طالــب مــن القائمــة وطــالبني مــن أوســط القائمــة وشــكل      طالــبأول  اختــر .2

 .اجملموعة األوىل 

  ملحوظة

 : إذا كان الطلبة 

o  من نفس اجلنس. 

o  ألد األعداء أو أفبل األصدقاء. 

o   ــري متـــــوافقني ــاري : مـــــثالً ) غـــ ســـــهل , انطـــــوائيني , متســـــلطني , ن مجـــــيعهم ثرثـــ

 ( .تشتيتهم 

o  ( .طالب يف كل جمموعة ) من ذوي االحتياجات اخلاصة 

ــادة         اعمـــل تبـــديل مـــن خـــالل التحريـــك ل علـــى أو ل ســـفل طالـــب واحـــد مـــن املنتصـــف إلعـ

 الببط 
 

 .ضع عالمة على أمساء الطلبة الذين مت اختيارهم لعدم اختيارهم مرة أخر   .3

 . طالب أربعة مناملكونة  موعاتباقي اجمل لتشكيل الطريقة بنفس كرر اإلجراءات السابقة  .2
 

 ماذا تفعل مع األعداد الزائدة من الطلبة ؟
 

 :  ةالتالي اإلرشادات مستخدماً الطلبة من الزائدة األعداد أضف

 5 من ليصب  فريق يف ضعه --- إضايف طالب 1 

  3 من فريقني شكل --- إضايف طالب 2 

 3 من فريق منهم شكل --- إضافيني طالب 3 
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 أمساء الطلبة مرتبة 

 حمدد حسب معيار

 أرقام اجملموعات

1 2 3 2 5 6 

1.  x      

2.   X     

3.    X    

2.     X   

5.      X  

6.       X 

7.       X 

1.      X  

9.     X   

11.    X    

11.   X     

12.  X      

13.  X      

12.   X     

15.    X    

16.     X   

17.      X  

11.       X 

19.       X 

21.      X  

21.     X   

22.    X    

23.   X     

22.  X      
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 شارك -ارفع يدك  -قف  / اسرتاتيجية 

 .ثكن استخدام هذه االستراتيجية لتنشيط الطالب وإبعاد امللل 

 وات ــاخلط

اثـع عـن   البداية يقـف اجلميـع , اليـد ل علـى , مث      عندما أعطي إشارة: " يقول املعلم  .1

 " .ابدأ" , ينتظر بعدها املعلم , مث يقول " شريك 

األقـرب علـى    ن جيد كـل طالـب الزميـل   ل على إىل أالطالب رافعني يداهم اليم   يقف .2

 . نفس اجملموعةأن ال يكون من 

 . منهما ارخري كل يتيتصاف  الشريكان و .3

 .أو يعطي مهمة , مث يعطي وقتا للتفكري  املعلم سؤاالً يطرح .2

 .ويتناقشان اإلجابة بالتناوب كل حسب دوره  يتشاركان .5

 

 مالحظات

             31مـثال  ) ثكـن أن دـدد زمـن ملشـاركة كـل طالـب إذا كانـل اإلجابـة مفتوحـة وغـري حمـددة 

 ( .  لكل مشارك 

  ثكن أن تدد املعلم من يبدأ أوالً باملشاركة. 

 اخلامسة يف اخلطوة  يقوم املعلم بتوفري عبارات و مالحظات إجيابية الستخدامها. 

o  الشكر والثناءعبارات : 

  شكرا على املشاركة 

  استمتعل ثديثك 

o   عبارات تلخي: 

  تعلمل من االستماع إليك........ 

  مما أعجبين من أفكار.......... 
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 املدرب/ اسرتاتيجية 
 .ارخر و يدربه يوجههيقوم أحدهم ثل مسألة بينما ف ,يف جمموعة ثنائية دوار يتبادل الطالب األ

 وات ــاخلط

 .يعد املعلم أسئلة يف أوراق عمل على أن يكون كل سؤال يف أحد أوجه الورقة  .1

 .يتار الشريكني كل منهما بالتناوب سؤاالً  .2

 . السؤال األول( أ)تل الطالب  .3

 .يشاهد , يتحقق من احلل , يوجه عند البرورة و يشجع , ( ب)يستمع الطالب  .2

 . السؤال الثاين( ب)تل الطالب  .5

 .يف املرحلة األوىل ( ب)را قام به ( أ)يقوم الطالب  .6

 . ح  االنتهاء من حل األسئلة وتبعاً للزمن املتاح يستمر الطالب يف تبادل األدوار  .7

 توجيهات حول هذه االستراتيجية 

        رب فعـالً بعمليـة   اطلب من الطالب أن يستخدموا ورقـة واحـدة وقلـم واحـد لبـمان قيـام املـد

 .له التدريب وليس حل املسألة التالية 

  درب الطالب كيف يدربون زمالءهم وأن ثيزوا بني التدريب وإعطاء اإلجابة جاهزة. 

  بعد حل املسائل يقوم الشركاء بالتأكـد مـن احلـل    : املراجعة مع فريق آخر اطلب من الثنائي

 . رراجعة إجاباهتم مع فريق آخر أو شريكني آخرين

 حيع أن هناك فروق فردية بني الطلبةالثنائي  ابتعد عن مقارنة . 

   التأكد من أن الثنائي متجانس حسب املستو. 
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 دور املعلم 
 :حيع للعملية التعليمية ميسر و مراقب 

 .أن املهمة تسري باالجتاه الصحي  يتأكد  •

 .داء املهمة طبيق املهارات االجتماعية أثناء أتيتأكد من  •

 .تطبيق املبادئ األساسية للتعلم التعاوين يتأكد من  •

صـحي  مـن   أن املفاهيم مل يتم استيعا ا بشكل  املعلم في حال اكتشفف, تةذية راجعة يقدم  •

كـذلك  .عليه أن يوقف أداء املهمـة ويعيـد شـرح هـذا املفهـوم بطريقـة أخـر          قبل أغلب الطلبة

 . املهمة  أثناء أداء للطلبة احللول تقدمي عدم ترص على
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 البطاقات املروحية / اسرتاتيجية 
 .من االستراتيجيات املمتعة للطلبة ومناسبة جلميع املراحل 

 اخلطوات 

يصــمم املعلــم بطاقــات أســئلة عــن الــدروس الســابقة أو الــدرس احلــا  أو يكلــف الطــالب       .1

 .بإعدادها يف وقل سابق 

ــب  .2 ــل ( 1)الطالـ ــة    جيعـ ــكل مروحـ ــى شـ ــات األســـئلة علـ ــب الثـــاين    بطاقـ ــن الطالـ ويطلـــب مـ

 .سحب بطاقة   

ويقــول لــه  , (  3) للطالــب الســؤال بصــوت مســموع    يقــرأبطاقــة , يســحب ( 2)الطالــب  .3

 .مخس ثوان للتفكري يف اإلجابة أمامك 

 .على السؤال  جييب( 3)الطالب  .2

وإن كانــل , زميلــه ويشــجعه فــإن كانــل صــحيحة يــثين علــى  , يقــيّم اإلجابــة ( 2)الطالــب  .5

 .خاطئة يدربه على اإلجابة الصحيحة مث تييه 

 .يتبادل الطالب األدوار , شخ  واحد باجتاه عقارب الساعة مع كل دورة  .6

 

 مالحظات 

  ثكن تطبيق هذه االستراتيجية يف جمموعة ثنائية. 

  بالتأكـد مـن احلـل رراجعـة     القيـام  لشـركاء  ثكن لبعد حل املسائل  :املراجعة مع فريق آخر

 .إجاباهتم مع فريق آخر أو شريكني آخرين 
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 اإلسفنج 
 .هي األنشطة التعليمية اليت لت  الوقل البائع من زمن احلصة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خصائ  اإلسفنج

  واخلروج منه , سهولة البدء فيه. 

 مع األهداف  منسجم. 

  ممتع. 

  مسائل قصرية. 

 املراقبة  سهل. 

 

 أين تستطيع وضعهم ؟

  يف أسفل الصفحة. 

  سبورة / على شفافية. 

  اسفنج " يف علبة. " 

  يف ركن تعليمي أو رف كتب. 

 ًمن املعلم  شفهيا. 

    ــى شــــــــــريط كاســــــــــيل ــة ) "علــــــــ مهمــــــــ

 .(  مستحيلة

 لالسفنجأفكار 

   رســم الــدرس بــدون اســتخدام    ) نشــاط فــين

 ( .الكلمات 

  البحـــــــع عـــــــن الكلمـــــــة  ) ألةـــــــاز ومتاهـــــــات ,

 ( .لعبة الكلمات , الكلمات املتقاطعة 

 (.كلمات تتعلق روضوع ) ف الذهين العص 

  ؟... كم كلمة تستطيع أن تكون من 

  بطاقات املهام. 

  ركن اللعب . 

  ألعاب التفكري. 

  كتابة مقال. 

 ة حتدي مسأل. 

 أفكار أخر  

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

_______________________ 
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 على أنشطة اإلسفنجأخرى أمثلة 

  املشاكلصندوق حل  .1

 عنـوان  الويبـعوا لـه   , وجه طلبتك ليتعاونوا يف صنع وتزيني صـندوق بـه شـق يف األعلـى     

اجعــل الطلبــة وبشــكل جمهــول يؤلفــون مســألة غــري قــادرين       , ( صــندوق حــل املشــاكل   ) 

. قــم بســحب مســألتني ملناقشــتها يف احلــال  . ومــن مث يبــعوهنا يف الصــندوق علــى حلــها 

 .سبوع مث اسحب بعد ذلك اثنتان أخريان كل أ

 األركان األربع  .2

غـري  , غري موافق , موافق , موافق بشدة ) قم بلصق عناوين على زوايا الصف األربعة 

اطلـب مـن   . طرح عبارة حول أحد املفـاهيم الـيت مت شـرحها حـديثاً     امث , ( موافق بشدة 

يتناقا الطلبـة بعـد ذلـك يف كـل     . الطلبة أن يتوجه كل منهم إىل الزاوية اليت يتارها 

مث نــاقا أحــد الطلبـة مــن كــل زاويــة حــول   .ذا االختيــار هلـ  اختيــارهم حــول ســببزاويـة  

 .اختيارهم 

 التةريدة  .3

 .اكتب حوار بني شخصيتني من شخصيات الكتاب , حرف  121باستخدام 

 فريق اخل اء .2

واطلــب منــهم أن  .اختــر مخــس طــالب ليكونــوا هــم اخلــ اء حــول مفهــوم بــال  األمهيــة     

اطلـــب مـــن بـــاقي الطلبـــة يف نفـــس  . يـــتم مناقشـــتهم يف هـــذا املفهـــوم  يكونـــوا مســـتعدين ل

 وبعـــد مـــرور مـــدة. الوقـــل حتبـــري أســـئلتهم حـــول هـــذا املفهـــوم لطرحهـــا علـــى اخلـــ اء  

ــوم   -  ــدارس املفهـ ــن   -لتـ ــراوح مـ ــة  15 – 11تتـ ــة   , دقيقـ ــق اخلـــ اء يف مقدمـ أجلـــس فريـ

 .الصف مث يتم طرح األسئلة من قبل الطالب ليجيبوا عليها 
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 أدوار الطلبة
  ا قائمة جلميع األدوار اليت حتتاجها يف الفصل واعمل  عصف ذهينقم بعمل . 

  جمموعةأو لكل  اثنني, حدد دور لكل طالب . 
 

 عدد الطلبة أك  من األدوار ؟ هل 
 

o  عني لكل اثنني نفس الدور . 

o  عني جملموعة نفس الدور . 

 كيف تعني األدوار ؟

   خمطط األدوار 

اقالم  االسم

 الرصاص
 مراسل األرضيات السبورة

    X أمحد
   X  عبداهلل
  X   علي

 X    حممد
 .عني دور لكل طالب يف األسبوع وغري هذه األدوار يف كل أسبوع 

 فوائد األدوار
 .خلق اإلحساس بالقوة لد  الطالب  •

 .توطيد إنتماء الطالب للمجتمع الصفي  •

 .اإلحساس باملسؤولية واإلخالص لاللتزامات ويصب  الطالب حمل ثقة  •

 .تعزز احترام الذات لد  الطالب  •

 .توفر وقل املعلم  •



 32 التوجيه الفين العام للحاسوب –دورة استراتيجيات التعلم التعاوين 

 

ن األفكار / اسرتاتيجية 
ّ
 دو

 .يةطي أعباء الفريق الطاولة من خالل كتابة األفكار على قصاصات من الورق 

 داد ــــــــــاإلع

 .الورق لكل طالب جمموعة من قصاصات 

 اخلطوات 

 .وتدد زمن النشاط ويعطي وقل للتفكري,  السؤالأو  املوضوعيذكر املعلم  .1

يكتــب كــل طالــب كــل فكــرة علــى قصاصــة واحــدة مــن الــورق ويعلــن           , يف الــزمن احملــدد   .2

 .عنها 

لتةطيتـها     مـن منتصـف الطاولـة يف حماولـة مـن الطلبـة       توضع كل قصاصة ورقيـة بـدءاً   .3

 ( .ال يسم  بتداخل األوراق ) عدد من األفكار بالورق وكتابة أك  

 ملحوظة

, استخدم أربع ألوان خمتلفة لقصاصات الورق ثيع يتار كل عبو يف اجملموعة أحد األلوان  

 .مما يسم  للمعلم بسهولة متابعة من يشارك ممن ال يشارك من الطلبة رجرد النظر 

 

 /أمثلة على احملتو  

  مهمة يف احلرب العاملية الثانية وأحداثها تواريخ : االجتماعيات. 

  اخل .. العبالت , أمساء للعظام : العلوم. 

  بأن يعطي املعلم الطلبة عنوان موضوع معني , الكتابة الوصفية : اللةة االجنليزية

 (.كيف تبدو رائحته ؟ كيف يبدو شعوره ؟ كيف هو مذاقه ؟ كيف يبدو شكله ؟ ) ويسأهلم 
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 عدم التزام اجملموعات باملهمة ؟ حيالماذا تفعل 
 

  فكِّر خبطوات النشاط وتعليماته من منظور الطالب . 

 استحوذ على كامل انتباه الطلبة قبل البدء بشرح اخلطوات . 

          ــ  أهــداف الــدرس وكيفيــة حتقيقهــا مــن خــالل األنشــطة , باإلضــافة لتوضــي  آليــة ومعــايري وضِّ

 . التقييم 

   االســتراتيجية أمــام الطلبــة ســواء يف لوحــة , ملصــق , شــفافيه , نشــرات ,     اعــرض خطــوات تنفيــذ

 .اخل ..... جهاز العرض 

  ال تسم  بالبدء بتنفيذ النشاط إال بعد انتهاء شرحك للخطوات . 

      ــرة ــا ألول مـ ــد تطبيقهـ ــهل عنـ ــتراتيجيات حملتـــو  سـ ــة يف   , وظِّـــف االسـ ــه بعـــ  الطلبـ ــع يواجـ حيـ

 . ية ح  يتم تطبيقها البداية صعوبة يف فهم االستراتيج

  ( .إلمكانية تذكرها من قبل الطالب )اطرح اخلطوات على مراحل 

      ــق االســتراتيجية  أمــام الفصــل مــع احــد  اجملموعــات لتوضــي   خطــوات  ( أو بعــ  الطلبــة ) طبِّ

 .االستراتيجية  , قبل استخدامها للمرة األوىل  

  املوجهــة ,  حيــع أنــه مــن الطبيعــي وجــود   كــرِّر اســتخدام االســتراتيجية لتقليــل احلاجــة للتعليمــات

 .بع  اللبس أو الفوضى عند تنفيذها ألول مرة 

  إثنِ على اجملموعة اليت يتعاون أعباؤها بشكل الفل إلجناز العمل . 
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 اخلطـــوات

عليهــا العديــد مــن اســتراتيجيات الــتعلم التعــاوين األخــر     تعتــ  هــذه االســتراتيجية القاعــدة الــيت بنيــل    

 .... وغريها ( شارك  –زاوج  –ارسم ( ) و ( شارك  –زاوج  –اكتب ) مثل 

 

 شارك / زاوج  /فكر  -اسرتاتيجية 
Think – Pair – Share 

 

 

مـن أشـهر اسـتراتيجيات الـتعلم     استراتيجية سهلة التطبيق مع أي عدد من الطلبـة , وتعتـ    

 .التعاوين املستخدمة لتعزيز مهارة اإلنصات لد  الطلبة 

 

 

 . يكوّن الطلبة ثنائيات  .1

 يطرح املعلم سؤال عن مفهوم أو فكرة معينة يف الدرس  ,  .2

 ثكــــــــــــن يف هــــــــــــذه اللحظـــــــــــــة أن تطلــــــــــــب مــــــــــــن كـــــــــــــل طالــــــــــــب أن يةمــــــــــــ  عينـــــــــــــه       

 ( .لتشجيعهم على العمل الفردي ) 

 . يفكر كل طالب يف اإلجابة رفرده   .3

 . يناقا كل طالب يف الثنائي ما تعلمه مع زميله  .2

أي ) ينادي املعلم أحـد الطلبـة بشـكل عشـوائي ليشـارك هـذا الطالـب إجابـة زميلـه ارخـر            .5

 .وذلك لتشجيع مهارة االستماع الفعال ( ماقاله زميله 

 مالحظة  

 

 

 أفكار أخر 
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 شارك   /زاوج  /اكتب  -اسرتاتيجية 
 Write – Pair – Share  

 

, وتسـاعد الكتابـة الطلبـة يف تـذكر     ( شارك  –زاوج  –فكر ) انبثقل فكرهتا من استراتيجية 

 . أفكارهم وتدفعهم لتوليد املزيد من األفكار 

 وات ـــاخلط

 .يطرح املعلم سؤال عن مفهوم أو فكرة معينة يف الدرس , .1

 . يكتب كل طالب إجابته على السؤال   .2

 . يشكل الطلبة ثنائيات ويناقشون أفكارهم مع الشريك   .3

ويــــ ون (  مــــن اجملموعــــة الرباعيــــة نفســــها ) لتكــــوين ثنــــائي جديــــد يســــتبدل الشــــريكني  .2

 .شريكهم اجلديد بفكرة الشريك السابق   

 

 أفكار أخر 

 
 

 

 

 

 

 

  



 36 التوجيه الفين العام للحاسوب –دورة استراتيجيات التعلم التعاوين 

 

 دارة اجملموعات املزعجة إ
      

من املهم التأكيد على أن القليل من البوضـاء املوجهـة هـي ضـريبة تفاعـل أكـ  عـدد ممكـن         

( ولـيس احتفـال رياضـي    ) حيع يبدو الفصـل يف الـتعلم التعـاوين كخليـة دـل      من الطلبة يف الفصل 

. 

يف حالة وجود شكو  من معلمي الفصول اجملاورة خبصوص اإلزعاج الصادر مـن الفصـل أثنـاء          

احلص  , فمن البـروري أن يوضـ  املعلـم أمهيـة الـتعلم التعـاوين ودوره يف تعزيـز مهـارات الطلبـة ,          

 /م بدرجة البوضاء من خالل ما يلي مع الوعد بالتحك

  ساعد الطلبة على تطوير واستخدام اثنتني من درجات الصوت يف الفصل : 

o  ( يستخدم يف عمل اجملموعات , ثكن مساعه من مسافة قريبة ) صوت املكتبة 

o  ( .يستخدم عند توجيه احلديع للفصل بأكمله ) صوت الفصل 

  أجلِس الطلبة جبوار بعبهم لنفي احلاجة للصوت العا  أثناء العمل اجلماعي . 

        اجملموعـات الثنائيـة ممتـازة    ) صةر حجم اجملموعة يسـاعد علـى اسـتخدام الصـوت املـنخف

 (  .للمجموعات اليت ليل لإلزعاج 

  مراقب للصوت / عيّن كابنت للهدوء. 

      ــكل جيـــد ــة تتســـبب      حيـــع أن , وضـــ ّ اخلطـــوات املطلوبـــة بشـ عـــدم معرفتـــها أو صـــعوبة املهمـ

 . باإلزعاج يف اجملموعة 

  استخدم استراتيجيات االنتباه املختلفة للتحكم يف الصوت ودرجته والبوضاء بالفصل . 

     أقنع الطلبة بسرية مناقشات وإجابات اجملموعة اليت جيب احلفاظ عليهـا إىل حـني اإلعـالن

 . عنها 

 ملاذا؟؟.. الصوت املنخف   

o   الفصول األخر  / عدم إزعاج اجملموعات األخر . 

o  ( . عدم الشعور بآالم احللق ) حفاظاً على صحة الطالب 

o  الظهور رظهر الئق , هادئ و مؤدب . 
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 مهارات طلب خف  الصوت  

o  (  شششـه ) ثكن االتفاق على إشاره حمددة مثل وضـع السـبابة أمـام الفـم وقـول      : اإلشارات

د ل ســـفل عـــدة مـــرات علـــى أن تكـــون راحـــة اليـــد يف اجتـــاه األرض , ومـــن          أو حتريـــك اليـــ , 

 .البروري مالحظة اختالف اإلشارات باختالف الثقافات 

o  استخدام عبارات مهذبة لطلب خف  الصوت مثل : 

 ًأكون شاكرا لك لو كنل أكثر هدوءا. 

  ًحتد  بصوت هادئ .. رجاءا . 

 هل من املمكن أن تكون أكثر هدوءاً ؟؟ 

o      التـدريب علــى مهــارات وعبــارات خفــ  الصــوت مـن خــالل نشــاط يتبــادل فيــه الطلبــة األدوار

ــثري اإلزعـــاج   ) ــة أداء   ( كـــابنت اهلـــدوء , الطالـــب مـ ــي , ويتبعـــه مناقشـــة كيفيـ بالتعاقـــب احللقـ

 .املهام داخل اجملموعة بأقل قدر ممكن من البوضاء 
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 مالحظات 

  تستخدم هذه االستراتيجية لبناء الفريق وتنمية الثقة والتبامن بني األعباء. 

  ثكن استخدامها يف مقدمة الدرس ملراجعة الدرس السابق أو ملناقشة معلومات الطلبة

 .حول موضوع الدرس 

   املفاهيم  ملناقشة وتعزيزثكن استخدامها يف خالة الدرس. 

 دائرة املتقابلني   -اسرتاتيجية 
      Circle Of  Interviewers 

   

 وات ـــاخلط

يقابــل الطالــب  ( بــالتزامن ) , ويف الوقــل نفســه  ( 2)يقابــل الطالــب رقــم  (  1)الطالــب رقــم   .1

 ( .2)الطالب رقم ( 3)رقم 

 . يتم تبديل األدوار  .2

 . يتبادل املتقابلني األدوار لكتابة ما تعلموه من املقابلة  .3

 . البع  بع  أسئلة املقابلة إذا مس  الوقل يسأل أعباء الفريق بعبهم  .2

 

 

 

 

 

 

  

مثلة على 
 
أ

 ألمحتوى

 أللغات
عندما يقومون بقرأءة جزء   

و ( موضوع ) 
 
من ك تاب أ
 .  في حصص ألقرأءة 

   ألعلوم
لمعرفة ماتعلمه زمالؤهم  

عن ألنباتات مثال 
 . وخبرتهم مع ألنباتات 

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

ألدرأسات أالجتماعية 
خر 

آ
ي ألشريك أال

 
لمعرفة رأ

و حدث 
 
حول سياسة أ
 . معين 

 ألرياضيات 

لة 
 
لمعرفة كيفية حل  مسا

 معينة 
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 كرة الثلج املتدحرجة    -اسرتاتيجية 
      Forward Snowball 

 

  استراتيجية جيدة لتوليد وجتميع أك  عدد ممكن من األفكار أو املعلومات. 

  ثكن استخدامها للمحتو  العلمي أو لبناء الفريق. 

 وات ـــاخلط

 . كل عبو يعمل رفرده لكتابة قائمة باألفكار واملعلومات  .1

ــائي  .2 ــر مث ي كّونـــون قائمـــة مشـــتركة         : يف ثنـ ــهما القائمـــة اخلاصـــة بـــه إىل ارخـ  يشـــرح كـــل منـ

 ( .ثيع يتم حذف التكرارات ) 

 جيتمـــع الثنـــائي األول مـــع الثنـــائي ارخـــر يف اجملموعـــة الرباعيـــة وي كّونـــون قائمـــة مشـــتركة          .3

 ( .التكرارات ويتم حذف ) 

 

 ستراتيجية للمحتو  العلميأمثلة على استخدامات اإل           

ويقـوم    Importantيكتب املعلم كلمة طويلة على السـبورة مثـل    :  اللةات
ــن        ــن الكلمـــات مـ ــدد ممكـــن مـ ــة أكـــ  عـ ــذه األحـــرف لكتابـ الطلبـــة باســـتخدام هـ

 .خالل تطبيق هذه اإلستراتيجية 

مـاهي بعـ  الطـرق    : يكتب املعلـم سـؤال املناقشـة علـى السـبورة مثـل       :  العلوم
اليت تـؤمّمن بقـاء الكائنـات احليـة علـى قيـد احليـاة ؟ مثـل تةـيري احلربـاء للـون            

 ...اجللد 

يتحـــد  املعلـــم الطلبــة الســـتحدام وســـائل غــري تقليديـــة لقيـــاس   :  الرياضــيات 
يســــتخدم الطلبــــة هــــذه االســــتراتيجية لكتابــــة  . حمــــيط جــــذع الشــــجرة مــــثالً 

 . املقترحات مثل استخدام أنبوب التنظيف أو التشبري باليد 

يقرأ الصف أمثلة من املاضي واحلاضر عن التمييز العنصري , : الدراسات اإلجتماعية 
يف جمموعــات يقــوم الطلبــة بتوليــد بعــ  الطــرق الــيت يقــوم  ــا بعــ  ضــحايا التمييــز   

 . العنصري ملقاومته وحماربته 
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 كيف تتصرف حيال عدم تعاون اجملموعات ؟
 

وممـا يسـاعد   . قد يالحظ املعلم تعاون أعباء الفريق الواحد , واختفـاء التعـاون بـني اجملموعـات     

 : املعلم على حتقيق قدر أعلى من التعاون  

 

  بع روح الثقة والتبامن بني أعباء الفصل مجيعاً بتكثيف أنشطة البناء الصفي . 

       تكليــف الفصــل كــامال رشــروع ثيــع تكــون كــل جمموعــة مســؤولة عــن أداء جــزء منــه فتــتم

 . بالتا  مشاركة املوارد 

        تةــيري تشــكيل اجملموعــات عــدة مــرات خــالل العــام الدراســي , كمــا أن تــوفري أنشــطة بســيطة

ات عشـوائية ثنائيـة قصــرية املـد  يتـي  الفرصــة للطالـب للتعـاون مــع أكـ  عـدد مــن         جملموعـ 

 . زمالئه بالفصل 

  حع اجملموعات اليت تنهي املهمة مبكراً على مساعدة غريها من اجملموعات . 

           طــرح حتــدي للفصــل لتحقيــق هــدف مشــترك بتعــاون اجلميــع , مثــل حتقيــق الفصــل لنســبة

 .جناح حمددة على سبيل املثال 

  



 21 التوجيه الفين العام للحاسوب –دورة استراتيجيات التعلم التعاوين 

 

 

 

 

 رة الثلج املعكوسة    ك -اسرتاتيجية 
      Reverse Snowball 

 

 . تستخدم لتقلي  عدد األفكار و املعلومات يف القائمة 

 

 وات ـــاخلط

 . املعلومات / فكار بو يف اجملموعة بكتابة قائمة باأليقوم كل ع .1

يقـــوم كـــل عبـــو بشـــرح القائمـــة اخلاصـــة بـــه لزميلـــه , مث جيهـــزون قائمـــة         : يف ثنـــائي  .2

 ( .هنا األفبل  أأو تلك اليت يعتقدون ) املشتركة بالعناصر 

يقــــوم الثنائيــــات بتكــــرار نفــــس العمليــــة حــــ  احلصــــول علــــى قائمــــة واحــــدة مشــــتركة             .3

 . للمجموعة الواحدة 

 

 مالحظة 

 

  .التبها / عنصر ل شياء اليت تبها  12يقوم كل شخ  بإعداد قائمة من  .2

أشـياء   1يشرح كل عبو قائمتـه لخخـر مث يقومـون بعمـل قائمـة مكونـة مـن        : يف ثنائي  .5

  .وثكنهم اإلضافة عليها بعناصر مل تكن موجوده . مشتركة 

  .عناصر مشتركة  2بتكرار العملية يف حماولة للحصول على قائمة من  يقوم الثنائيات .6

 

  اهلــــــــــــدف 

 

 :حسب اخلطوات التالية ء الفريق لبنا كنشاطذه الطريقة ثكن استخدام ه 

 

مــن خــالل معرفــة القواســم املشــتركة ســيدرك الطلبــة أهنــم اليتلفــون كــثريا عــن بقيــة       

 . األعباء
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 ؟ ةالذي جيب فعله بعد انتهاء مهمة اجملموع ما
 

 : من احملبذ تنظيم نشاط مميز عند إعادة تشكيل اجملموعات يتم فيه أيا مما يلي  

  تعاون الشريكني يف كتابة رسالة شكر مجاعية ألعباء فريقهم ارخرمين . 

       كل عبو من أعباء اجملموعة يكتب رسالة شكر لكل شخ  مـن أعبـاء الفريـق , أو يعبِّـر

 . كرهم على كل ماقدموه له وللمجموعة شفهيا عن امتنانه وتقديره لزمالئه ويش

  عرض أعمال الفريق يف أحد جوانب الفصل أو نشرها. 

   احتفاظ كل عبو من أعباء الفريق بأحد مشروعات الفريق للذكر . 

  التقاط صور مجاعية . 

 مالحظة 

(  بطاقــــة الطالــــب املتةيــــب) يف حالــــة غيــــاب أحــــد الطلبــــة يقــــوم زمــــالؤه يف نفــــس اجملموعــــة بإعــــداد   

لتوضــي  مــامت دراســته مــن موضــوعات , ومــا مت تكلــيفهم بــه مــن واجبــات , كمــا يــتم تبــمينها بعــ       

 . العبارات اإلجيابية لتعزيز األلفة بني أعباء الفريق 
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 الفصول الكبرية 
 

كلمــا زاد عــدد الطلبــة يف الفصــل كلمــا قلــل فــرص الطالــب للتفاعــل واملشــاركة وهلــذا تــزداد           

 . فيصب  ضرورة وليس ترفا . احلاجة للتعلم التعاوين 

 كيف ؟؟

  ( .قليلة االعتماد على املعلم ) من املفيد أن تكون اجملموعات أكثر استقالليه 

        م ممــا يتــي  هلــم فرصــة التعــود عليهــا      حتديــد القواعــد والــنظم مــع الطلبــة منــذ بدايــة العــا

 . بسرعة وتطبيقها  دوء 

  االستعداد والتدريب على احلركة يف اجملموعات لتقليل االرتباك وتسهيل العمل اجلماعي . 

       تعزيز املهارات التعاونية وإسناد دور امليسر لشخ  يف كـل جمموعـة لتنظـيم العمـل اجلمـاعي

 .ومتابعته 

  راقبــة الذاتيــة لــد  الطلبــة , خصوصــا يف اســتكمال حــل األنشــطة       ضــرورة تعزيــز الشــعور بامل

 . الفصلية ح  لو مل يطّلع املعلم على النشاط 

    ــطة ــل األنشـ ــاء حـ ــتعانة      : أثنـ ــة , أو اسـ ــدر للمعلومـ ــق كمصـ ــاء الفريـ ــتعانة بأعبـ ــة االسـ إمكانيـ

 .الفريق بفريق آخر قبل اللجوء للمعلم 

  من اجملموعات لتعزيز التعاون كقيمة تربوية اجملموعات اليت تنهي املهمة تساعد غريها . 

  إذا كان الفصل ذو كثافة عالية يف غرفة صف ذات مساحة صةرية: 

o   تشجيع الطلبة على اجللوس جبانب بعبهم البع . 

o  تنظيم موحد للمجموعات . 

o  ضرورة توفر املساحة الالزمة ملرور املعلم ومتابعته للمجموعات. 
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 (      اجلميع معا  )  املؤلفنيدائرة  - اسرتاتيجية
                      Circle Of Writers (All At Once ) 

 

 

 . تصل  ل سئلة ذات اإلجابات الطويلة 

 

 وات ـــاخلط

 

ــل  يف ( يف نفــس الوقــل ) يقــوم مجيــع أعبــاء الفريــق بــالتزامن  : يف فريــق ربــاعي  .1 بالكتابــة كٌ

 . (إجابة واحدة على الورقة ) ورقته 

 . ثرر كل عبو من أعباء الفريق ورقته إىل الطالب على يساره  .2

 ( .يف نفس الوقل ) يبيف كل عبو إجابته يف ورقة زميله بالتزامن  .3

ــلي        .2 ــب األصـ ــة إىل الكاتـ ــل الورقـ ــابقتني حـــ  تصـ ــوتني السـ ــرر اخلطـ ــة    ) تكـ ــتم كتابـ ــد أن يـ بعـ

 (. مسامهة مجيع األعباء يف كل ورقة 

ــن أن نطلـــ   .5 ــة ثكـ ــاقي أعبـــاء       يف النهايـ ــع بـ ــق مـ ــه الفريـ ــاركة ماكتبـ ــة مشـ ــن بعـــ  الطلبـ ب مـ

 .الفصل
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 :أمثلة على استخدام االستراتيجية يف احملتو  العلمي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :  اللةات 

يقوم كل  ( دقائق مثالً  2) يبدأ كل طالب بكتابة قصة وبعد زمن حمدد •
طالب بتمرير قصته إىل الطالب على يساره ليقرأ ما كتبه زميله مث  

 .  يكمل القصة 

يقوم الطلبة بعد  . نستمر يف لرير األوراق ح  تعود الورقة لصاحبها •
 .  ذلك بإهناء القصة اليت بدأوها 

 :الرياضيات 

يقوم كل طالب ثل خطوة واحدة . لكل جمموعة مسألة خمتلفة ذات خطوات متعددة •
نستمر يف . وثرر الورقة إىل الطالب على ثينه والذي يقوم ثل اخلطوة الثانية 

 .  لرير املسألة ح  الوصول إىل احلل 

إذا اعتقد الطالب أن اخلطوة مت حلها بطريقة خاطئة ثكن أن يطلبوا إيقاف •
ويف هذه الفترة يتناقا أعباء اجملموعة يف حماولة للوصول إىل إمجاع , التوقيل 

 .  حول كيفية حل هذه اخلطوة 

 :الدراسات االجتماعية 

لكل طالب جدول فارغ حول مميزات وسائل اإلتصاالت مثل التلفزيون  •
 ( .خليه مثالً باجلدول  16( ) الصحف ) واجلرائد 

 .  كل عبو يقوم بتعبئة خلية واحدة فقط قبل أن ثرر الورقة لليسار •

 :العلوم 

مهمة الفريق هي عرض دورة حياة  . يبدأ كل عبو باسم حشرة خمتلفة •
 .  كل حشرة 

اختيار رسم من مكان مشترك ي ظهر أول  / يقوم كل منهم بعمل رسم •
يتم لرير الورقة للطالب على  . مرحلة يف حياة احلشرة اليت اختارها 

يستمر ذلك  . اختيار رسم للمرحلة الثانية / اليسار والذي يقوم برسم 
 .  ح  تنتهي دورة حياة احلشرات األربع 
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 (     حسب الدور  ) دائرة املؤلفني  -اسرتاتيجية 
                      Circle Of Writers ( Take Turns ) 

 

 . يكتب أعباء الفريق إجاباهتم بالتتا  يف ورقة االجابة 

 

 وات ـــاخلط

 .يعطي املعلم لكل فريق رباعي ورقة عمل واحدة  .1

ــة أعبـــاء   : يكتـــب أحـــد أعبـــاء الفريـــق إجابتـــه يف ورقـــة النشـــاط  , وأثنـــاء ذلـــك          .2 يفكـــر بقيـ

 .الفريق يف اإلجابة 

 . ثرر الطالب ورقة النشاط إىل الطالب على يساره  .3

 .يبيف الطالب إجابته يف ورقة النشاط   .2

ــة إىل الطالــــب األول      .5 ــل الورقــ ــابقتني حــــ  تصــ ــوتني الســ ــرر اخلطــ ــة    ) تكــ ــتم كتابــ ــد أن تــ بعــ

 (. إجابات مجيع األعباء يف الورقة 

يف النهاية ثكن أن يطلب املعلم من بع  الطلبـة مشـاركة ماكتبـه الفريـق مـع بـاقي أعبـاء         .6

 . الفصل 

 مالحظات 

  ورقة واحدة لكل جمموعة . 

  تستخدم يف اجملموعات الرباعية . 

  تصل  ل سئلة ذات اإلجابة القصرية . 
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 كيف تتصرف حيال الطلبة املسيطرين ؟؟   
 

املتفاوتــــة , فمــــن الطبيعــــي أن يتفــــاوت نشــــاط الطلبــــة وتفاعلــــهم يف أداء   نظــــرا خلــــ ات الطلبــــة  

إال أنــه مــن غــري الطبيعــي أن    . األنشــطة كــذلك , فيزيــد يف بعــ  األحيــان , ويقــل يف أحيــان أخــر         

 .يترك الطلبة األقل مشاركة على هذا الوضع بشكل دائم   

 ما احلل ؟؟

 

  املسيطرين إسناد مهمة مراقبة تفاعل اجملموعة للطلبة. 

  ملشاركة كل عبو من أعباء الفريق (   مثالً  31) حتديد زمن حمدد . 

  ملـن حتـد  , للحصـول علـى سـجل متكامـل لتفاعـل        / تدوين اسم العبو املتحد  يف كل مرة

 . اجملموعة يتي  تقييمه وتقوثه 

 التحد  مع الطالب املسيطرين وتشجيعهم على حع زمالئهم على التفاعل واملشاركة  . 

   اجملموعــــات الثنائيــــة ) تقليــــل حجــــم اجملموعــــات التعاونيــــة لزيــــادة فــــرص مشــــاركة اجلميــــع 

 ( . مثالية 

     إظهـــار التقــــدير للطلبــــة الـــذين يقــــدمون الــــدعم ألقـــراهنم يف اجملموعــــة ويشــــجعوهنم علــــى

 . التفاعل 

      ــارات تزويــــد الطلبــــة بقائمــــة العبــــارات الــــيت ثكنــــه اســــتخدامها يف مواقــــف معينــــة مثــــل عبــ

 . اخل .... الستماع , عبارات التشجيع , طلب األسباب ا

         التأكيد على اختالف قـدرات الطلبـة , فمنـهم املتميـز باحلـديع , أو بالكتابـة , أو بالرسـم , أو

اخل فلهــذا مــن البــروري ان تتناســب األنشــطة مــع الــذكاءات املتعــددة رــا يتــي    ...باملوســيقى 

 . الفرصة للجميع للتألق 

 اسـتخدام أنشـطة مثـل     أونفراد مع الطلبة الذين اليشاركون بالعمـل اجلمـاعي   التحد  على ا

 . صحف احملادثة للتعرف على أسباب عدم املشاركة وعالجها 
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  أعد صياغة/ قل  - اسرتاتيجية
Tell / Rephrase 

 

 

ــياغة       ــادة صـ ــتماع الفعـــال حيـــع يـــتم إعـ ــارات االسـ مـــن االســـتراتيجيات املســـتخدمة لتعزيـــز مهـ

 . ماقاله الشريك 

 

 وات ــاخلط

إن أمعـاء البشـر   : " مـثال  . يصي  العبو األول عبـارة حـول املـادة أو املوضـوع     : يف ثنائي  .1

 احليوانـــات الـــيت تأكــل اللحـــوم تســـمى  . أطــول مـــن أمعـــاء احليوانــات الـــيت تأكـــل اللحــوم    

أمعـــاء آكـــالت اللحـــوم القصـــرية تســـم  هلـــا بـــالتخل  ممـــا تأكلـــه   (  . آكـــالت اللحـــوم ) 

 .ح  ال تسبب هلا األذ  

لقــد : " يقــوم العبــو ارخــر بإعــادة صــياغة عبــارة زميلــه مث يــرد عليهــا بعبــارة مناســبة      .2

إن . بــدأت بــالقول إن أمعاءنــا أطــول مــن أمعــاء احليوانــات الــيت تأكــل احليوانــات األخــر   

أمعاءهــا القصــرية مفيــدة ألن اللحــوم الــيت تأكلــها  ــرج مــن أجســادها بســرعة دون أن          

 .  " . تسبب األذ  لصحتها 

اإلشــارة علــى ذلــك  . ) يســتمر هــذا النــهج لببــع دقــائق حــ  يــتم االنتــهاء مــن املوضــوع     .3

 ( . هي تعليق بع  الطلبة أهنم انتهوا من املوضوع 

ينـادي املعلــم علـى أحــد الطلبــة بشـكل عشــوائي ليقـوم رشــاركة ماقالــه زميلـه وكيــف كــان        .2

 . رده عليه 

 مالحظة 

   فـإذا كانـل الصـياغة غـري صـحيحة      . صـياغة الزميـل   جيب أن يتأكد الطلبة من صحة إعـادة

 / فررا يكون بسبب 

o  عدم اإلنصات اجليد. 

o    أن املتحد  مل يع  عن أفكاره بشكل واض. 
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 أشكال أخر  هلذه االستراتيجية 

  تـــــــاول الزميـــــــل إعـــــــادة مـــــــا قالـــــــه زميلـــــــه األول باســـــــتخدام عبـــــــارة    : أدر العجلـــــــة/ قـــــــل 

 ...(و ,  نعم ) 

   يعـــ  الزميــل عـــن عــدم موافقتــه ملـــا قالــه الزميـــل األول باســتخدام عبـــارة       :توافــق  ال / قــل 

 ... ( .ولكن , نعم ) 

  يقوم الزميل بإعطاء أمثلة ملا قاله الزميل األول  :أعط أمثلة / قل. 

 ؟ مخاسية ملاذا  -اسرتاتيجية 
 Five Whys ?? 

 

ــن  ــ  مـ ــكلة    أجنـ ــذور املشـ ــد جـ ــتخدمة لتحديـ ــتراتيجيات املسـ ــوم    االسـ ــاد  العلـ ــبة ملـ ــي مناسـ وهـ

 .واإلجتماعيات

 

 اخلطوات 

 . و رباعية علم الطالب إىل جمموعات ثنائية أيقسم امل .1

 . ستراتيجيات املنظمة , مثل استراتيجية التعاقب احللقي أو املدرب املعلم أحد اإل يتار .2

و مناقشــة موضــوع معــني , أو   قــد يكــون قــراءة نــ  , أ   ) اط للطــالب  يقــدم املعلــم النشــ   .3

 . (البحع عن جذور املشكلة 

مث يكرر السؤال نفسه بعـد كـل إجابـة     (؟ ... ملاذا )  يطرح الطالب األول السؤال مبتدئاً .2

 . و تزيد ألزميله مخس مرات وليس بالبرورة أن تكون بنفس العدد فقد تقل 

 .  يتبادالن األدوار وتتم نفس الطريقة .5

 

 ملحوظة

 ًملساعدة الطلبة يف الكتابة  تنظيمياً قد يستخدم املعلم خمططا . 
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ط األنشطة 
ّ
 بس
 

قــد يواجــه بعــ  الطلبــة صــعوبة يف أداء النشــاط نظــرا لالخــتالف يف مســتوياهتم وهــذا يتطلــب       

 : من املعلم 

 

  حتفيز الطلبة بتوضي  أمهية النشاط . 

  توضي  اإلطار العام ألداء النشاط مثل عرض خريطة ذهنية على سبيل مثال . 

  جتزئة النشاط لعدة أجزاء . 

      إمكانيــة زيــادة وقــل النشــاط مــع إبــداء ثقــة املعلــم بقــدرة الطلبــة علــى أداءه ,  كــذلك التأكيــد

 . على توفري أنشطة اسفنج للمجموعات اليت أهنل املهمة 

    ت بشــرح قصــري , عــرض فيــديو , أو بتقــدمي منــوذج مصــةر قبــل         إضــافة املزيــد مــن املعلومــا

 . بدء اجملموعات بأداء النشاط 

  توفري املزيد من املصادر مثل االقراص البوئيةCD   واملراجع والكتب , . 
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 (اكشف أوراقك  ) املواجهة  -اسرتاتيجية 
Showdown 

 

 

 . لدرس كتقومي ختامي استراتيجية ممتعة قد تستخدم خالل احلصة أو يف هناية ا

 

 اخلطوات 

ــمم املعلـــم   .1 ــالب ) يصـ بطاقـــات حتتـــوي علـــى أســـئلة وإجاباهتـــا حـــول الـــدرس أو       ( أو الطـ

 . الوحدة وتوضع هذه البطاقات يف منتصف الطاولة 

تــدد الطــالب قائــد يف كــل مــرة وظيفتــه اختيــار بطاقــة األســئلة   : يف جمموعــات رباعيــة  .2

 . وقراءة السؤال 

كــل يف ورقتــه أو يف ســبورة خاصــة بــه     ) أعبــاء الفريــق اإلجابــة بــالتزامن    يكتــب مجيــع   .3

 ( .رن فيهم القائد 

 عنــــد انتــــهاء الطلبــــة مــــن كتابــــة إجابــــاهتم يطلــــب منــــهم القائــــد كشــــف أوراقهــــم بعبــــارة    .2

 . (كشف أوراقك ا) 

يهنئ القائد الطـالب ذوي اإلجابـات الصـحيحة ويشـرحون للطـالب الـذين مل جييبـوا أو         .5

 . أخطأوا يف حل السؤال 

 . تعاد اخلطوات بتةيري قائد اجملموعة يف كل مرة الختيار بطاقة السؤال وقراءته  .6
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 عدم انسجام الطلبة داخل اجملموعة  
 

    ســــي , مــــع إمكانيـــة مشــــاركة الطلبــــة يف  حتديـــد القواعــــد واإلرشـــادات مــــن بدايــــة العـــام الدرا

 .إعدادها

           التأكيد على عدم التسام  مـع أي سـلوكيات غـري مهذبـة جتـاه أعبـاء الفريـق مثـل اإلسـاءة ,

 . اخل ... سواء اللفظية أو البدنية , عدم التعاون , عدم تقدمي املساعدة للزمالء 

   تكثيف أنشطة البناء الصفي وأنشطة بناء الفريق. 

 الطبيـب مـثالً تتـاج للتعامـل مـع      ) رص العمل تنطوي على العمل مع ارخـرين  أن مجيع ف

فريق متكامل من العاملني يف اجملال الطيب , باإلضافة إىل تواصله مـع املرضـى وعـائالهتم    

 .كذلك , وهلذا فإن التعلم التعاوين يكسبهم املهارات الالزمة للتعامل مع ارخرين 

   ــطة تقيـــيم األداء , إل ــل أنشـ ــة أســـاليب      تفعيـ ــم , ومناقشـ ــيم أدائهـ ــة لتقيـ ــة للطلبـ ــة الفرصـ تاحـ

 . حتسني التفاعل يف اجملموعة 

  حتديد األدوار يف اجملموعة مما يساعد الطلبة على التفاعل بشكل أفبل . 

   يف البدايـة , أو إتاحـة   ( يـتم تكوينـها بإحـد  الطـرق العشـوائية      ) البدء رجموعات عشـوائية

اهنم وفقا ملعـايري حمـددة مثـل اللـون املفبـل , الطعـام املفبـل ,        الفرصة للطلبة الختيار أقر

اخل ,  للتأكيـد علـى أن القرعـة أنتجـل اجملموعـات الـيت سـيتم تشـكيلها فيمـا          .... شهر امليالد 

 .بعد 
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 الرؤوس املرقمة معا   -اسرتاتيجية 

 Numbered Heads Together 

 

إىل إمجــاع حــول إجابـة الفريــق,  ويكــون كــل  للتوصــل “ رؤوســهم معـاً  ” يبـع أعبــاء الفريــق  

 .عبو على أهبة االستعداد بانتظار أن ينادي املعلم على رقمه ليقوم بعدها رشاركة إجابة الفريق 

 اإلعداد  

 

 .يعد املعلم سؤال لطرحه على اجملموعات 

 

 اخلطوات 

 ( . 2-1من ) ي عطى كل عبو باجملموعة رقم : يف اجملموعة الرباعية  .1

 . ح املعلم السؤال ويعطي وقتاً للتفكري يطر .2

ــل        .3 ــة كـ ــون يف النهايـ ــى اإلجابـــة ثيـــع يكـ ــون علـ ــفوياً ويتفقـ ــة شـ ــاء اجملموعـ ــاقا أعبـ يتنـ

 . طالب قادراً على اإلجابة 

ينــادي املعلــم أحــد الطـــالب بطريقــة عشــوائية  باســتخدام النـــرد أو بــأي طريقــة تبـــمن          .2

 ( . 2وليكن الرقم ) العشوائية  

احب الرقم املختـار مـن كـل جمموعـة إجابـة جمموعتـه أمـام بقيـة طلبـة          يقدم الطالب ص .5

 ...( .اتفقنا مجيعا يف اجملموعة أن اإلجابة هي ) الفصل ويقول 

 

 مالحظات 

  يوض  للصف , لو اختلفل إجابة الطالب ارخر يف جمموعة أخر  أو جاء بأفكار جديدة

 . السبب ويذكر تفسري ذلك 

  االستراتيجية شفهيا أو كتابيا ثكن استخدام هذه. 

  تنمي هذه االستراتيجية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي . 
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 اجلولة   -اسرتاتيجية 

carousel  

 

 

 . تتجول اجملموعات من مشروع إىل آخر وتترك مالحظاهتا حول كل مشروع

 

 اخلطوات 

 . جتربة , خمطط , فريق بتنفيذ مهمة مثل مشروع كل يقوم  .1

 .يتحرك كل فريق باجتاه عقارب الساعة إىل املشروع التا   .2

بـدون   مشـروع الفريـق ارخـر   يتناقا أعبـاء الفريـق يف رأيهـم حـول     , خالل زمن حمدد  .3

 .كتابة أي مالحظات 

. منــــوذج املالحظــــات اخلــــاص بكــــل فريــــق يســــجل مالحظاتــــه علــــى (  1) الطالــــب رقــــم  .2

 .بيةيشجع املعلم الطلبة على تبمني تعليقات إجيا

 . انتهاء اجلولة األوىليعلن املعلم عن  .5

يــتم  . ويعطــون مالحظــات حــول املشــروع التــا      , يتناقشــون , يعــاينون , تجــول الفــرق  ت .6

 .مسجل جديد للمالحظات يف كل جولة  اختيار

  يعلـــن أو حـــ, تســـتمر الفـــرق يف التجـــول حـــ  يعـــود كـــل فريـــق إىل مشـــروعه اخلـــاص   .7

 .املخص  للنشاط املعلم عن انتهاء الوقل 

, ويســتفيد مماشــاهده يف  يراجــع كــل فريــق املالحظــات الــيت ســجلل مــن الفــرق األخــر       .1

 .املشاريع األخر  يف تطوير مشروعه

 

 مالحظة 

 

    ثكـــن اســـتخدام التعاقـــب احللقـــي ملناقشـــة مالحظـــات اجملموعـــات األخـــر  علـــى مشـــروع

 . الفريق 
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 أدر العجلة / قل  -اسرتاتيجية 
Tell / spin off 

 

 الفائدة 

 . تستخدم لتشجيع التفكري اجلانيب  

 اخلطوات 

 . يقوم الطالب األول بطرح فكرة أو عنوان موضوع : يف ثنائي  .1

 .يكوّن الزميل ارخر عبارة هلا صلة بالعبارة األوىل أو املوضوع  .2

 . يستمر األعباء بتبادل األدوار وتدوير العجلة استناداً على ما قاله الزميل  .3

ينادي املعلم على أحـد الطلبـة بشـكل عشـوائي ملشـاركة بعـ  مـامت تداولـه يف الفريـق مـع            .2

 . باقي أعباء الفصل 

 

 أمثلة على استخدام االستراتيجية يف احملتو  العلمي          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .  تستخدم اجملتمعات املوارد :  1الطالب •

املاء مورد مهم وإمدادات املياه :  2الطالب •
 .  تعتمد على األمطار والشالالت 

أمناط الطقس تؤثر بشدة على :  3الطالب •
 .  تطور الثقافات 

 وهكذا...  •

 2=  2+ 2:  1الطالب •

 1=  3 - 2:  2الطالب •

 17=  17* 1:  3الطالب •

 وهكذا...  •

 .  كثافة الرصاص أعلى من املاء :  1الطالب •

 .  املاء أقل لزوجة من العسل :  2الطالب •

 .العسل أحلى من احلليب :  3الطالب •

 وهكذا...  •

 .شبكة :  1الطالب •

 عنكبوت :  2الطالب •

 وهكذا...  •

 العلوم  اللةات

الدراسات 
 االجتماعية 

 الرياضيات 
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 كيف تتصرف حيال من ال يرغب بالعمل اجلماعي ؟
 

   اجلماعيـة تتبـمن عمـالً فرديـاً إىل جانـب العمـل اجلمـاعي        أكد على أن العديد من األنشـطة

. 

   وضــــ  بــــأن لكــــل طالــــب دور حمــــدد يف أنشــــطة الــــتعلم التعــــاوين , خالفــــاً خل اتــــه الســــابقة

 . السيئة يف العمل اجلماعي , واليت تدفعه لتفبيل العمل الفردي 

    ي إحســــاس زد تعقيـــد النشــــاط بزيــــادة صـــعوبة األســــئلة أو زيــــادة عــــددها حيـــع أن ذلــــك ينمــــ

 .الطالب باحلاجة للعمل اجلماعي التعاوين 

  ذكر بأمهية العمل التعاوين والتعاون مع ارخرين . 

  كثف أنشطة البناء الصفي لزيادة الشعور باالنتماء للمجتمع الصفي . 

     يف حــال إصــرار الطالــب علــى العمــل الفــردي ورفبــه القــاطع للعمــل التعــاوين اجلمــاعي تتــاح

 :والعمل الفردي مع التأكيد على النقاط التالية  له الفرصة للتطبيق

 

o  الطالب الذي يعمل رفرده يؤدي نفس املهمة املقدمة للمجموعة كاملة . 

o  بعد فترة حمددة ثكن إتاحة الفرصة للطالب باإلنبمام للمجموعة إن رغب. 

o  الطالب يطط لكيفية اندماجه مع اجملموعة الحقا وبنجاح . 
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 داخل وخارج الدائرة   -اسرتاتيجية 

 Inside / Outside Circle  
 

 

,  مجيــع املراحــلفكــار هلــدف حمــدد , وهــي مناســبة للطلبــة يف  مــن اإلســتراتيجيات املناســبة لتبــادل األ 

 : وتعزز املهارات التالية 

  

 

 

 

 اخلطوات 

 .يوزع املعلم بطاقات ل سئلة على مجيع الطلبة  .1

طالـــب واحـــد مـــن كـــل اثنـــان يتحـــرك لتشـــكيل دائـــرة كـــبرية يف    . يشـــكل الطلبـــة ثنائيـــات   .2

 .الفصل ويقف مواجهاً للخارج 

يقــف الطلبــة ارن يف دائــرتني  ) بــاقي الطلبــة جيــدون شــركائهم ويقفــون مــواجهني هلــم     .3

 ( . متداخلتني 

جييـــب الطلبـــة يف . يطـــرح الطلبـــة يف الـــدائرة الداخليـــة ســـؤال البطاقـــة علـــى شـــركائهم     .2

 .الطلبة يف الدائرة الداخلية يشجعون أو يدربون . الدائرة اخلارجية 

يســتمعون مث يشــجعون  , ة يف الــدائرة اخلارجيــة يســألون  الطلبــ: يبــدل الشــركاء األدوار   .5

 .أو يدربون

 .يبدل الشركاء البطاقات  .6

 .يؤدون التحية  .7

 .الطلبة يف الدائرة الداخلية يتحركون باجتاه عقارب الساعة دو شريك جديد  .1

“  قومـوا بالـدوران ثـال  خطـوات     ” : ثكن أن ينادي املعلم على عدد الدورات فيقـول  ) 

 ( .أثناء الدوران ” عد أنشودي ” ثكن للطلبة أن يقوموا بعملية كما , 

  

 ستماعاال
طرح     

 سئلةاأل      

 مساعدة 

خرين اآل  

 التحدث          

 بهدوء         
 التلخيص
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 مالحظات 

        لــيس بالبــرورة اســتخدام البطاقــات فقــد يطلــب املعلــم مــن اجملموعــة الداخليــة طــرح أســئلة

 .حول الدرس 

   يطــرح املعلــم ســؤاالً وتــدد طالــب ســواء يف الــدائرة الداخليــة أو اخلارجيــة ليجيــب  ثكــن أن

 .إىل شريكه  

    يقــف الطــالب يف خطــني يف مواجهــة     ثيــع, خــارج اخلــط  / ل ثكــن حتويرهــا لتصــب  داخــ

يتحــرك . وارخــر يبقــى ثابتــاً يف مكانــه   , يتحــرك خــط واحــد مــن الطلبــة   . بعبــهم الــبع   

الطلبـة يف اخلـط املتحــرك باجتـاه شـريك جديــد وإذا تعـدوا الطالـب األخــري يف اخلـط الثابــل        

 . اخلط املتحرك  يتحركون إىل الطرف ارخر من

 

 

 لتطبيق االستراتيجية أفكار 
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 ماحلل؟ .. إجابات الطلبة خاطئة 
 

 بىن الفهم خطوة خبطوة حىت يصل إىل أعلى مستوى من اإلدراك ُي

 ( !!إما كل شيء أو الشيء ) فهو ليس 

 

    يف الــتعلم التعــاوينيف الــتعلم التقليــدي ثكــن أن يفهــم الطالــب املعــارف بشــكل خــاطئ , لكــن 

فتتــاح الفرصــة , ومــن خــالل األنشــطة يــتم اكتشــاف املفــاهيم الــيت مت فهمهــا بصــورة خاطئــة   

 . للمعلم وأعباء الفريق لتصحي  املفاهيم اخلاطئة بسرعة وقبل البناء عليها 

            جتــول املعلــم بــني اجملموعــات أثنــاء أداء األنشــطة يســم  لــه باكتشــاف املفــاهيم الــيت مل يــتم

 . ا ا بشكل صحي  قبل االنتقال ملفهوم جديد استيع

          إذا الحـظ املعلـم وجـود اخلطــأ يف اسـتيعاب نفـس املفهـوم يف عــدة جمموعـات , جيـب أن يوقــف

 . النشاط ويعيد شرح املفهوم 

       حــع اجملموعــات الــيت فهمــل املوضــوع بشــكل صــحي  ملســاعدة اجملموعــة الــيت لــديها خطــأ يف

 . فهم املوضوع 

  يطلـب املعلـم مـن    , االستراتيجيات اليت تقوم على شرح الطالب لشريكه  عند استخدام بع

الطالب جتهيز األسـئلة أو املالحظـات الـيت سـيتم عرضـها , ويطلـع عليهـا مسـبقاً للتأكـد مـن           

 . جاهزية الطالب واستعداده لتعليم أقرانه 
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 منوذج فراير   
Fryer Model  

 

ــتيعاب    أي مفهـــوم علمـــي ثيـــع يعـــ  عنـــه الطـــالب بلةتـــهم    خمطـــط وضـــعه ال وفيســـور فرايـــر السـ

يعطي النموذج جمال واسع للنقاش وتبادل األفكار بني الطـالب ومعرفـة املفـاهيم اخلاطئـة     . اخلاصة 

 :لديهم ويتكون النموذج من أربعة أجزاء هي 

 

 اخلطوات 

 .أو اخلاطئة   يسأل املعلم الطالب عن خ اهتم السابقة الكتشاف املفاهيم القبلية .1

 . يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات ثنائية  .2

ــا وأمثلـــة وال أمثلـــة حـــول املوضـــوع          .3 ــدم املعلـــم النمـــوذج لتوضـــي  تعريـــف ومزايـ مـــع ) يقـ

 ( .إعطاء الال أمثلة م را لعدم عدها ضمن األمثلة  

 .يشجع املعلم اجملموعات على النقاش  .2

 .يق الثنائي يتم تعبئة النموذج بالتناوب بني أعباء الفر .5

 مالحظات 

  أو اخلاطئة / طريقة رائعة يف مقدمة الدرس الكتشاف املفاهيم السابقة  و. 

  يستخدم لربط خ ات الطلبة السابقة باملواضيع واملفاهيم اجلديدة . 

  ثكن استخدامه يف التلخي  بعد قراءة موضوع معني. 

  ثكن استخدامه يف التقومي اخلتامي . 

  للمجموعات الثنائية أو الرباعية أو كنشاط فردي ثكن استخدامه . 

 مزايا املفهوم  / خصائ  

 (بكلماتك اخلاصة ) 

 تعريف املفهوم

 (   بكلماتك اخلاصة ) 

 األمثلة  

 (  من مشاهداتك يف احلياة  ) 

 الال أمثلة على املفهوم  

 (  من مشاهداتك يف احلياة ) 

 املفهوم
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   االصطفاف  - اسرتاتيجية 
LINE – UPS 

 

وثكــن اســتخدامها ألنشــطة البنــاء الصــفي أو    مجيــع املراحــلللطلبــة يف مــن االســتراتيجيات املناســبة  

 .للمحتو  العلمي 

 اخلطوات 

 . يقسِّم املعلم الطالب اىل جمموعات رباعية  .1

 .  بطاقات خمتلفة  2يقدِّم املعلم لكل جمموعة  .2

 .  . يأخذ كل طالب بطاقة واحدة  .3

 .يطرح املعلم السؤال   .2

 .  يتناقا أعباء اجملموعة حول كيفية االصطفاف بناء على السؤال املطروح  .5

 .يتوجه كل طالب اىل مكانه املناسب بناء على حمتو  بطاقته  .6

 . طفاف  ذا الشكل يسأل املعلم الفريق حول سبب االص .7

مثلة على 
 
أ

 ألمحتوى
 :  أللغات 

 / ألحروف  
حدأث ألقصة

 
 أ

 :  ألعلوم 
 /دورة حياة ألكائنات  
 /دورة ألماء في ألطبيعة  

 /  مرأحل نمو ألنبات 
 ../  مرأحل 
 ..  خطوأت 

:    ألدرأسات أالجتماعية 
حدأث ألتاريخية  

 
/  أال

 /ألحكام / ألشخصيات ألتاريخية 
 ألفترأت ألزمنية ألتاريخية  

 :     ألرياضيات
 / ترتيب أالرقام 

 /  ألكسور ألعشرية 
شكال   

 
 مساحات أال
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 :أمثلة لإلشارات الصامتة املستخدمة عند 

  التفكري : 

o  نبع السبابة على الصدغ. 

o  حك الذقن. 

o   إغماض العني. 

 

  الرغبة يف اإلجابة على السؤال : 

o  اليد مقبوضة واإل ام مرتفع , وتوضع اليد على الصدر . 

 أمثلة للعبارات املستخدمة للتعبري بأدب عن االختالف يف وجهات النظر

  " نقطة جيدة , ولكن هل أخذت بعني االعتبار" ... 

  "  قد تكون على حق , من ناحية أخر" ..... 

  "أوافقك  أنا آسف , ولكين ال" 

  "  دعنا نأخذ بعني االعتبار وجهة نظر أخر "... 

 إىل اختالف مثمر يف وجهات النظر .. من جدال 
 

  طوِّر لوائ  إلدارة السلوك مع كامل الفصل . 

  علمهم املهارات التعاونية لالختالف املهذب يف وجهات النظر . 

  أكِّد على التعاون يف مجيع اجملاالت الدراسية  وكقيمة يتم اكتسا ا . 

 شاعر بعبهم البع   حثهم على حماولة تفهم م. 

   أعطِ أحد الطلبة دور امليسر . 

  التواصل الفعالمهارات 
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 عبارات التواصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التقدير

 لالستماع شكرا . 

 االستماع يف مهارتك أقدر أنا . 

 رفقتك الكتساب ممنت أنا . 

 ًالفريق تساعد أفكارك دائما . 

 معك العمل سروري دواعي ملن إنه . 

 الثناء

 عبقري  انل 

 رائع 

 أفكر جتعلين دائما 

 تدهشين أنل 

 إبداعية فكرتك 

 التشجيع

 باملهمة القيام نستطيع . 

 للتعب ال . 

 األفبل هو من هلم نبني دعونا . ! 

 أنل تأسرين بشكل كامل 

 طلب املساعدة

 ؟ مساعد  ثكنك هل 

  أفعـــل  كيـــف   ـــ ين  أن ثكنـــك  هـــل 

 ؟ ذلك

 هـال _______ ,  مـع  مشكلة لدي 

 ؟ ساعدتين

 ؟ العون يد   لتقدم لانع هل 

 بطريقـة    تشرح أن ثكنك هل  

  ؟ أخر 

  

 االختالف بالرأي

 أخر  بطريقة ذلك أقول أن ثكنين . 

 خمتلف بشكل ذلك أر  أنا . 

 ــكلة لـــدينا أن يبـــدو  إىل الوصـــول يف مشـ

 . اتفاق

 تفهمـــين لكـــي مســـاعدتك ثكـــنين كيـــف 

 . أفبل بشكل

 أن اعتقد لكين,  رأيك واحترم أتفهم أنا 

 .. كالتا  املوضوع

 ؟ بـ فكرت هل 

 . أخر  بطريقة داول دعنا
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