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 خطوات تنفيذ االسرتاتيجيات
 بطاقة املالحظةاملحددة في  التعلم دليل توضيحي الستراتيجيات
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 االدارة العامة للتعليم مبنطقة الرايض
 مكتب التعليم ابلروايب
 مشروع اتقان الروايب

 وحدة البحوث والدراسات
 

 مرفق

 إعداد
 بن زويد الشاطري  عبد املحسنأ. 
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 :التعاوين التعلماسرتاتيجية خطواُت 
 .اليت سينفذها املعلم أبسلوب التعلُّم التعاوين ()أو الدرس  الوحدة   حتديد   .1
 .توزع على جمموعات العمل التعاوين جزئية   إىل وحدات   التعليمية   أو الوحدات   الدرس   تقسيم   .2
 عليهم. توزيع املهامو  مقرر(-ملخص-قارئ-قائدكل فرد يف اجملموعة )  وحتديد دورالتعاوين  جمموعات التعلمعلى  الطلبة   تقسيم   .3
 .بتقسيم العمل على أفرادها جمموعة   تقوم كلُّ  .4
 .املهمة التعليمية على جمموعته بقراءة   القارئ   يقوم   .5
 .للمعلم اجملموعة   ويقدمها رئيس   إىل النتائج املطلوبة   ختلص كل جمموعة   .6
 ا تلون ملخص الدرس.وهي غالب   جمموعة، ا للنتائج اليت توصلت إليها كلُّ يقدم املعلم ملخص   .7
 .األعضاء   احلسايب لعامات حساب املتوسط   مث حتسب عامة اجملموعة من يف اجملموعة   للل عضو   فردي   ى اختبار  ر  ي   .8

 املناقشة: اسرتاتيجية خطواُت 
 هي:ت نفَّذ  املناقشة  بثاث  خطوات  -
مثل: اختيار  موضوع  املناقشة ، وإعطاء  خلفية  عامة  عن موضوع  املناقشة، وحتديد  أهداف املناقشة بدقة،  ما قبل املناقشة -

 وتنظيم  جلسة  املناقشة  وترتيبها، وحتديد  بنية  االتصال.
عهم قد شاركوا يف يإشراك الطلبة يف تقرير نوعية املشلات اليت ستطرح، والتأكد من أن الطلبة  مج :مثلأثناِء املناقشة يف  -

القرار، كما ينبغي تعويد الطلبة على تقدمي العرفان ابجلميل ملن يسهم يف إثراء  املناقشة  أبي مستوى كان، وعلى املعلم أن 
.  يتدخل عند الصمت واالستطراد ووجود اخلطأ وعدم استقصاء بعض اجلوانب بشلل  واف 

لك يعمل  على تلوين  املاحظات  اليت تتعلق مبوضوع  املناقشة ، وتوثيق تعلى املعلم  بعد املناقشة  أن  بعد املناقشة:ما  -
، ومن مث إجراء  عملية  تقييم  ملا مت عمل ه يف سبيل  حتقيق  األهداف  املبتغاة  املاحظات 
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 خطواُت تنفيِذ اسرتاتيجية العصِف الذهنِي:
 .  حتديد  املشللة  أو القضية بشلل  واضح  ودقيق 
  املعلم  التعريف  للطاب  أبسلوب  العصف  الذهيني  عند التطبيق  ألول  مرة .يتوىل 
 .حتديد  طريقة  اجللوس  واالهتمام  بعملية  اإلمحاء  والتشجيع  للمتعلمني 
 .العمل  على توليد  أو استنباط اهلدف العام من حل املشللة احملددة 
 .حتديد  األهداف  اخلاصة للنشاط من جانب املعلم 
 ديد  املصادر  املطلوبة ، ومعوقات العمل لغر  الوصول إىل تلك املصادر، واقرتاح السبل الازمة للتغلب على تلك املعوقات.حت 
  الطريقتني:يتم تقييم  األفلار إبحدى  طرح  أكرب  كمية  من األفلار  بعد انتهاء  اجملموعة  من 
 قبل املعلم. م  وثاثة من املتعلمني يتم اختيار هم من ق ب ل  اجملموعة  أو منالتقييم  عن طريق  الفريق  املصغر  ويتلون  من املعل -

ليت االتقييم  عن طريق  مجيع  أفراد  اجملموعة، حبيث يزود كلُّ فرد  بقائمة من األفلار اليت مت التوصل  إليها ويقوم ابختيار  األفلار   -
 يعتقد أهنا أفضل  احللول.

 ابالكتشاف:التعلم اسرتاتيجية خطوات 
 :فيها ياحظ املتعلم ظواهر أو معلومات  جديدة  مل تلن معروفة  لديه سابق ا. املالحظِة 

 :ويقوم على اكتشاف االرتباطات  بني عناصر األشياء اليت متت وماحظتها، وعوامل التشابه واالختاف  بني األشياء. التصنيِف 

 :ظت ها بشيء معلوم، وذلك للتأكد من ماهية األشياء.ويعين أن تقاس  األشياء  اليت متت ماح القياِس 

 :ويعين أن يذكر  املتعلم  أشياء أو حلوال  مل تلن موجودة  يف خربته السابقة. التنبِؤ 

 :أن يقوم  املتعلم  بوصف  الظاهرة  أو احلالة، أو املادة بطريقة  متيز ها من غريها، بتحديد اخلصائص األساسية هلا. الوصِف 

  ِميثل االستنتاج  املرحلة األخرية من مراحل االكتشاف ويف هذه املرحلة يلون املتعلم قادر ا على التعميم، وحتديد   :االستنتاج
 القاعدة، أو القانون، أو املفهوم.

 دوُر املعلِم يف التعلُّم ابالكتشاف:
 أو مشللة .حتديد  املفاهيم العلمية واملبادئ اليت سيتم تعلُّم ها وطرح ها يف صورة  تساؤل   

 إعداد املواد التعليمية  الازمة لتنفيذ  الدرس. 

 صياغة  املشللة  على هيئة أسئلة  فرعية حبيث تنمي مهارة فر  الفرو  لدى املتعلمني. 

 حتديد  األنشطة  أو التجارب  االكتشافية اليت سينفذها املتعلمون. 

م على تطبيق  ما تعلموه يف    مواقف  جديدة .تقومي  املتعلمني ومساعدُت 
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 خطواُت تنفيِذ اسرتاتيجية لعِب األدوار:
 وتتضمن:  مرحلُة اإلعداِد والتحضري .1

 دراسة  حمتوى املوضوع  والتأكُّد  من أن اسرتاتيجية لعب  األدوار هي املثلى يف تعليمه. -
 حتديد  األهداف  اليت يراد حتقيقها. -
 حتديد  األدوار  اليت يتضمنها املوضوع. -
 الوقت  الازم للعب األدوار.حتديد   -
 تسمية  املمثلني وتوزيع  األدوار  بينهم. -

يه من خال  عملية  التهيئُة الذهنيُة: .2 ويف هذه املرحلة  يقوم املعلم  بتعريف  الطاب  ابملشللة  ويرشدهم إىل ما يب تقصي 
 التمثيل، ويسمي ي املمثلني ويعرفهم أبدوارهم وكيفية أدائها.

يف هذه املرحلة يقوم املعلم بتوجه املشاهدين وتعريفهم مبا هو مطلوب  منهم وما ينبغي ماحظته، وما يراد  دين:توجيُه املشاه .3
 منهم بعد االنتهاء  من عملية التمثيل للمشاركة يف النقاش.

عادة  الدور إن إ يف هذه املرحلة  يبدأ التمثيل ويستمر فيؤدي كل تلميذ دوره وللمعلم أن يوقف التمثيل  ويطلب   التمثيُل: .4
حصل خطأ يف األدوار وعليه أن حيرص على النظام واهلدوء  يف أثناء هذه العملية  إلعطاء  الفرصة  للمشاهدين للي ياحظوا 

 ويسجلوا ماحظاُتم.
، وحمتواها ومناقشة ءيف هذه املرحلة  يقوي م التاميذ  عملية  التمثيل  من حيث أداء  األدوار ، وواقعية األدا املناقشُة والتقومُي: .5

ليت االاعبني فيها، والوصول إىل املقرتحات  الازمة  لتطوير ها، وحتديد  ما حيتاج ه كلُّ دور  من تعديل  أو تطوير ، وحتديد  األدوار  
 حتتاج  إىل إعادة.

ر ى إعادة  التمثيل  يف ضوء  املقرتحات  واملاحظات ال إعادُة التمثيِل: .6 ل  إليها يف خطوة  التقومي، يت مت التوصيف هذه املرحلة  ُت 
 وقد تلون اإلعادة  ألكثر  من مرة .

ق  يف هذه املرحلة  حي  ثُّ التاميذ  على إبداء آرائهم، حول مدى واقعية احللول  اليت مت التوصل  إليها عن طري التقوميُ النهائيُّ: .7
 التمثيل.

مات  املطلوبة  اليت تعليميي  ابخلربات  الواقعية ، والوصول إىل التعمييف هذه املرحلة  يتمُّ ربط  املوقف  ال التعميماُت: .8
 مت التخطيط  للوصول  إليها.
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 :املفاهيمية اخلريطةِ  بناءِ  طواتُ خُ 
 ب اخلريطة املفاهيمية.جالذي يراد تدرسيه مبو  املوضوع   حتديد   .1
، دراسة   .2  .وحتليل ه املوضوع 
 ا.ألكثر ختصيص  ا صوال  إىل املفاهيم األقل عموميةواملفاهيم اليت تليها يف العمومية و  األساسية ، واألفلار   املفاهيم   حتديد   .3
 بينها. املوجودة   حسب العاقات   عمومية  إىل األقل  عمومية   من األكثر   هرميي   بشلل   تلك املفاهيم   ترتيب   .4
 .أو مربعات   يف دوائر   تلك املفاهيم   وضع   .5
 م حسب العاقات اليت يراد إظهارهابني املفاهيم أو أسه خطوط   رسم   .6
 أو سهم. خبط،بني كل مفهومني مربوطني  تدل على معىن العاقة   كلمات    كتابة   .7
 ها يف الذهن.اخلريطة أكثر من مرة لرتسيخ   رسم   إعادة   .8
 املفهوم الرئيس ويتدرج نزوال  إىل املفاهيم األكثر خصوصية. والتوضيح  من العر    يبدأ   .9

 رائط مفاهيمية.يطلب منهم اإلجابة عنها خب على رسم اخلريطة املفاهيمية من خال أسئلة   الطلبة   تدريب   .10
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 املشكلة:  حليِ اسرتاتيجية  خطواتُ 
وهذه  هد ،وج وذلك من أجل الوصول إىل احلل أبسهل طريقة   ومتدرجة،خطوات مرتبة  وفق   حل املشلات   أسلوب   يسري       

 هي:و ،حسب املوقف التعليمي للتغيري   اخلطوات قابلة  
 إىل طرح   نه حباجة  يشعر أ أو بعر  مواقف أو مشلات ُتعل الطالب   بطرح األسئلة   : حبيث يقوم املعلم  ابملشكلة الشعورُ  -1

  تتضمن املاحظة  واليت الفضول اليت تثري عند الطالب األسئلة   للمعلم أن يطرح   كما ميلن    املشللة،حول املوقف أو  أسئلة  
 .والتحليل   لتفسري  وا

ها املشللة بصياغت   د  ويلون حتدي حلَّها،ل على الطالب تسهي   دة  وحمدَّ  واضحة   ولغة   ها بصورة  : وذلك بصياغت  املشكلةِ  حتديدُ  -2
 .تقريرية   أو بصيغة   سؤال   على شلل  

 واللتاب   لسابقة ،ا منها: اخلربة   متعددة ،ومات للطالب لاملع ومصادر   املشللة ،ها حلل ل استخدام  سه  ي: اليت املعلومات مجعُ  -3
 ابملشللة. املرتبطة   املختلفة   واملراجع   املدرسيُّ،

،ا للعقل   إبداعية   رو  عملية  فال صياغة   دُّ عوت   للمشللة   مقرتحة   حلول   : وهي وضع  الفرضيات صياغةُ  -4  ويتوجب   لبشريي 
 وقابليته لاختيار واملاحظة والتجريب. واملشللة ، بني الفر    االرتباط  

 وذلك من خال   ،املناسب  الفرضيات اليت تقود إىل احلل  خنتار أنسب   : ويف هذه املرحلة  هاواختبارُ  الفرضياتِ  اختيارُ  -5
، ابملنطق   الفرضية   مناقشة    بقية الفرضيات األخرى. وهذا يعين رفض   التجريب،مث  العلميي 

 ها.اليت وصلنا إليها ميلن تعميم   النتيجة  : ويعين أن يمُ مالتع -6

 نفس   طريق استخدام   أخرى عن ة  أو القيام حبل مسائل حياتي أخرى،جديدة  ة  حياتي يف مواقف   يم  مالتع : أي تطبيق  لتطبيقُ ا -7
 األسلوب.

 

 


