
Involve Them, Excite Them, 
They’ll Learn 

..  حفزهم.. شاركهم   

  وسيتعلمون

 إميان عربي كاتيب هاشم
ihashem@oxy.edu 

 ٢۰۱٣آذار / مارس ٩السبت 

 

mailto:ihashem@oxy.edu


   التعلُّمو التعليم

 ما حيدث خارج الدماغ  ... التعليم هو •

 

 

 

 

 

 فهو ماحيدث داخل الدماغ.. أما التعلم •





 هرم التعلم 
 االستماع لفكرة تعليمية•

 القراءة عن جدوى هذه الفكرة وكيفية تطبيقها•

 االستماع لفكرة مع استخدام الصور والفيديو لشرحها•

 حضورعرض لتطبيق الفكرة•

 مناقشة الفكرة   •

 إنزال الفكرة وتطبيقها  •

 تعليم الفكرة لآلخرين  •

 

 

 

 



 أنواع الصفوف





 إعداد اجملموعات

 ترقيم الطالب يف كل جمموعة•

 :  يف كل جمموعة هناك•

 العارض –حافظ الوقت  –املدون  –القائد أو املشرف 

 حتديد الوقت الذي من خالله جيب إكمال املهمة•

 



 شاركوا... تبادلوا ... فكروا 

 ملدة دقيقة فكروا بشكل فردي واكتبوا •

 عن أوجه التشابه واالختالف ملا حدث 

 باألنشطة الثالثة

 مادور كال من املعلم والطالب يف األنشطة الثالثة •

 يف أي نوع من الصفوف كانت لك فرصة أكرب للتعلم كطالب؟•

 .معكم دقيقتني لكتابة أرائكم عن املوضوع

 معكم دقيقتني لتبادل األفكار مع الشخص على ميينك 

 احلضورأشخاص ثم مع باقي  ٦شاركوا بأفكاركم يف جمموعات من 



P = Positive Interdependence 

 :االعتماد املتبادل اإلجيابي 
  معا املهمةإلجناز  سيتساعدونويعين إدراك الطالب بأنهم 

 .  فشلون معا ي، أو معَا فإما ينجحون

I = Individual Accountability 

 :  املسؤولية الفردية 
كل طالب مسؤول عن تعلم املادة املعينة ومساعدة أعضاء اجملموعة 

 .اآلخرين على تعلمها 

E = Equal Participation 

 :  العادلة  املساهمة
ويقصد به العمل على املزيد من إجناح الطالب بعضهم بعضا ، من  

 . خالل مساعدة وتبادل ودعم جهودهم بأنفسهم حنو التعلم 

S = Simultaneous Interaction 

   (:التبادلية)اآلنية  املساهمة
يقصد بها مدى مساهمة كل فرد من أفراد اجملموعة بآن واحد 

  .  خالل املهمة املوكلة هلم
 

التعاونيللتعلم  يةالعناصر األساس  



( احلقيقي)اخلطوات الرئيسة للتخطيط للتعلم التعاوني الفعال   

 التخطيط املسبق للنشاط مع حتديد هدفه واالستعداد له•

 ورقة واحدة لكل جمموعة..قلم واحد •

 تقرير واحد ينتج من كل جمموعة•

 تقسم املهمام بشكل واضح•

 نقل الورقة حتى يشارك كل شخص من اجملموعة بكتابة جزءه •

 اخلسارة والربح عندما يستطيع كل فرد من أفراد اجملموعة بالقيام باملطلوب   •

 





 التعرف على أنشطة للتعلم التعاوني

 تركيب اجزاء الموضوع لوضع صورة متكاملة عنه  : جيكسوا•

 

 



األساسية _ اجملموعة األم : املرحلة األوىل  

 .. على كل طاولة هناك ظرف فيه قسم لقصة 

 :كل جمموعة تقرأ اجلزء املقرر هلا وحتدد •

 من الشخصيات املوجودة يف هذا اجلزء من القصة–

 ماذا حدث يف هذا اجلزء  –

 أين حدث  –

 نهاية القصة.. وسط القصة ... هل هذه بداية القصة –

حتديد العبارات واملفردات اليت حيتاجون إليها للتحدث عن هذا القسم –
 من القصة 

كل طالب يف اجملموعة جيب أن يكون لديه القدرة على إعادة سرد –
 ماحدث يف هذا اجلزء من القصة  



اجملموعة املضيفة : املرحلة الثانية  

 اجتمعوا يف جمموعات بناء على لون الورقة املوجودة معكم  •

األصفر، األخضر،  -الزهري، البنفسجي ، األبيض   ( )ستة ألوان)

 ( األزرق

 ليبدأ القصة من يعتقد بأن معه أول القصة ويشرح قسمه من القصة•

 ثم الوسط •

 ثم النهاية •

 اسألوا أسئلة استيضاح للحصول على كل ماجرى بالقصة•

 

 



(األساسية)العودة للمجموعة األم : املرحلة الثالثة  

يتشارك أفراد اجملموعة مافهموه من القصة ويؤكدون أحداث القصة •
 من خالل املشاركة  

 يستعدون لإلجابة على أسئلة عن القصة•

 

يسأل املعلم أسئلة عن القصة ويطلب من فرد من أفراد الفريق  •
 اإلجابة على السؤال

  اإلجابة على ورقة األسئلة  •

التقييم واملنافسة : املرحلة الرابعة  



 حول: نشاط

 .. خلفك .. التفت للشخص الذي جيلس امامك •

 ب  _ قسم االصف لـ    أ •

 ( أ)•

 صفوا صديقكم املقرب –

 اسألوا عن ماذا فعلتم هذا الصباح –

 (ب)يتكلم .. عندما تسمعوا املعلمة تقول حول •

 
 



 بطاقات احلاالت

 :إذا أردت الذهاب للمخيم•

 ماذا تأخذ معك ؟  أي خميم ختتار؟      
 مع من تذهب؟        

 :هناك وحش خفي ال أحد يراه غريكم•
 ارمسوا وحشكم وصفوه ألصدقائكم

 

 :أنتم يف رحلة مدرسية حلديقة احليوان•
 األستاذ يعرفكم باحليوانات: مثلوا 

 الطلبة يسألون           
 
   

 

 

 



 تقييم التكلم





 نشاط االسفنجة  
 ...هذا•

 نشاط سريع، حيوي يعطي الفرصة للطالب على  •

 التدرب على مواد تعلمها  •

 ويستطيع القيام بها مبفرده واليت تغطي  •

 فرتة من يقوم بإكمال مهمة سابقة، من خالل•

 إبقاء اجملموعات متفاعلة، وتتطلب  •

 إجابات فورية  •

 

 

 



تطبيقينشاط   
 :بشكل فردي

 مباذا تصف صفك •

قل لنفسك عن أشياء جيب أن تقوم بها لتحول صفك •
 لصف تعاوني

 ما هو أهم شيء تعلمتموه اليوم؟•

 اسألوا جمموعتكم عن فكرة مل تكن واضحة•

 كيف تستطيعون استخدام هذا النشاط•

 :بشكل مجاعي

 شاركوا وخططوا •

 
 

 



حلوا مشكلة  .. أرسلوا مشكلة   

 كل فريق يكتب عن مشكلة يعاني منها يف الصف •

 يرسلوها للمجموعة الثانية إلعطاءهم فكرة عن حلها•

 حضروا رمسة أو خمططا يبني كيفية حل هذه املشكلة•

   السيدة فوزية



 حان وقت التطبيق

 أشخاص  ٤-  ٣يف جمموعات مؤلفة من •

 اختاروا أحد الدروس اليت ستدرسونها يف صفوفكم•

 ألفوا نشاطا تعاونيًا •

.. خطوات النشاط ... اهلدف من النشاط .. اكتبوا اسم النشاط •
 التعليمات اليت ستعطوها للطلبة

 :  يف كل جمموعة

 على ورقة كبرية وصغرية  –املدونان ( ٢املشرف      ( ۱

 العارض ( ٤مسؤول الوقت  (  ٣

   



Gallery Walk 

• The Gallery Walk is a strategy that allows students to view other’s 
thinking and works.  It sharpens observations skills and serves to 
clarify students’ thinking.   

• The Gallery Walk works like this:  Students (often in cooperative 
groups) have created a chart, constructed a graph, created a 
poster, brainstormed a topic, or developed a graphic organizer.  
Each group is asked to post their work in an area around the room.  
Students are then told to do a “Gallery Walk” of the room noticing 
the thinking of each group.  You may ask students to make 
comments and post them on sticky notes during the Gallery Walk 
or take notes for themselves as they travel around the room. 

• The Gallery Walk also provides the opportunity for movement 
during the class and gets the oxygen traveling to the brain! 




