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 مقدمة
 أخواتً المعلمات/إخوانً المعلمٌن 

 كثر الكالم والحدٌث حول بطاقة التعلم النشط وفق 
   األداءالمدرسًاالصدار الخامس من منظومة 
 ومن ٌراها صعبة , واإلشرافً بٌن مؤٌد ومعارض 

 .ومن ٌراها سهلة 
 فأود خالل تلك السطور أن أوضح لكم

 (.الحصة النشطة ؟ مامواصفات) 



 بداٌةً هناك أمور ٌجب توضٌحها 

التعلم النشط لٌس استراتٌجٌة بل هو فلسفة وفكر تعلٌمً : األمر األول 
 ٌقوم على عدة أسس واعتبارات

بل هو , االستراتٌجٌات لٌست هدفا ٌسعى المعلم بتحقٌقه : األمر الثانً
 .وسائل لتحقٌق أهداف التعلٌم والتعلم التً وضعت فً المناهج 

جوهر التعلم النشط قٌام الطالب بمهام وانخراطهم فٌها ذهنٌا : األمر الثالث
 .ووجدانٌا وحركٌا لٌكتسبوا من ذلك مهارات عقلٌة

فً تطبٌق التعلم النشط للمعلم أدوار ومسؤولٌات وللطالب : األمر الرابع
أدوار ومسؤولٌات وفً قٌام كل واحد بأدواره ومسؤولٌاته ضمان لتطبٌق 

 .التعلم النشط 

التعلم النشط ٌحتاج ممارسة وتدرٌب مستمر للنجاح فً : األمر الخامس
 .تطبٌقه 



 مواصفات الحصة النشطة
 ثذٛش ٚزى , ـ اَطالق انذظخ يٍ أْذاف يذذدح ٔٔاضذخ ٚغٓم لٛبعٓب 1

 رذذٚذ رهك األْذاف يٍ لجم انطالة أَفغٓى يٍ خالل طشٚمخ انزظفخ 
 ٔجذٔل انزؼهى , أٔ ثطشٚمخ أخشٖ ركٌٕ يُبعجخ ثذٛش رؼهٍ األْذاف 

 .  ثؼذ رنك أيبو انطالة
 

 ٔرُمهٓى , اَطالق انذظخ ثزٓٛئخ دبفضح يضٛشح نذافؼٛخ انطالة نهزؼهى ـ 2
 فًٍ خالل رظفخ) يٍ ٔضغ غٛش رؼهًٛٙ ئنٗ ٔضغ رؼهًٙ يذفض ٔيضٛش نهزذذ٘ 

 .يغجمب يٍ يؼهٕيبد ٔيؼبسف ٔٚزى سطذْب ثبنجذٔل  يبٚؼشفّانذسط عٛزؼشف ػهٗ  
 
 

فكم يٓبسح يزؼهمخ , ـ ئصبسح انخجشاد انغبثمخ نهطالة ٔاعزضًبسْب فٙ رذمٛك األْذاف 3
 .ثخجشح عبثمخ نهًزؼهى ٔٚفٛذ فٙ رنك جذٔل انزؼهى 



 مواصفات الحصة النشطة
 فبنًظبدس يزُٕػخ, ـ رُٕٚغ يظبدس انزؼهى فٙ انذظخ ٔفك االيكبَبد انًزبدخ 4
 ٔكم يظذس...(انًٕالغ انًؼهى ــ انكزبة ـــ انًجهخ ــ انًمبالد ٔانجذٕس ــ ) 
 ًٚضم َبفزح ػهٗ انًؼشفخ ٔٚضًٍ يًبسعخ انطالة نًٓبساد ػمهٛخ 
 .انخ ..... ػبنٛخ يضم انجذش ٔاالعزمظبء ٔانزظُٛف ٔانزهخٛض  
 ,ْذفب فٙ دذ رارٓب  ٔالرؼذيغ يشاػبح ػذو انزكهف فٙ رهك انًظبدس  
 .ثم ْٙ ٔعبئم داػًخ نزذمٛك األْذاف  
 

 :لٛبو انطالة ثأدٔاسْى فٙ رذمٛك األْذاف ٔرنك يٍ خالل ـ 5
 .ـ رٕصٚغ األدٔاس ػهٗ ثؼضٓى انجؼض ثبدزشافٛخ ٔػذو رخجظ ٔاخزالف 

 .ــ رذذٚذْى ألعبنٛت رذمٛك األْذاف ٔرُفٛزْى نزهك األعبنٛت 
 

فهٕ رؼهى انطفم ػًهٛبد انجًغ ) انطالة ػهٗ يٕالف دٛبرٛخ يشبثٓخ  يبٚزؼهًّـ ئعمبط 6
ٔئرا رؼهى إَٔاع انزهٕس , ٔانطشح ًٚبسط ْزِ انؼًهٛبد فٙ انششاء يٍ انجمبنخ 

 (.ثبنجٛئخ فًٛبسط طشق انذفبظ ػهٗ انجٛئخ يٍ دٕنّ ْٔكزا  ٔيضبسْب



 مواصفات الحصة النشطة

ـ تنوع واختالف األنشطة المقدمة بحٌث تراعً أنماط المتعلمٌن وتتوافق مع التماٌز 8
 الذكاءاتأنماط  أوتراعًفلكل هدف أنشطة سمعٌة وبصرٌة وحسٌة )بٌن الطالب 
 (. ومكارثًاألنماط وفق أي نظرٌة أخرى مثل كولب وهٌرمان  أوتراعً

  

يزٕعظ ــ رذذ انًزٕعظ ــ )ـ اشزؼبل انغشفخ انظفٛخ ثبألعئهخ يزُٕػخ انًغزٕٚبد 7
يٍ طبنت نضيٛهّ ٔنًؼهًّ , )ػهٗ أٌ ركٌٕ يزُٕػخ االرجبْبد (فٕق انًزٕعظ 

 (.,ٔنًجًٕػخ طالة ٔانؼكظ كزنك 
 .ػهٗ أٌ ٚمٕو انًؼهى ثزذسٚت طالثّ ػهٗ فٍ طشح انغإال ٔدغٍ اعزمجبنّ

 
 
 
 
 
 

ـ لٛبو انطالة ثزفغٛش انشيٕص ٔانًظطهذبد ٔانًفبْٛى ثهغزٓى ٔأعهٕثٓى انخبص انز٘ 9
 . أٔرؼمذٚزُبعت يؼٓى دٌٔ ركهف 
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 (.صفٌة  أوإدارةبٌئةسواء استراتٌجٌة تدرٌس أو تقوٌم )ـ استخدام االستراتٌجٌات المناسبة فً الحصة 11
 .بمواصفات االستراتٌجٌات المعروفة

 ـ يًبسعخ انطالة نًٓبساد انزفكٛش انؼهٛب فٓى  10
 .ــ ٚمشؤٌٔ ٔٚذههٌٕ انُظٕص انًمذيخ نٓى 

 .ـــ ٚهخظٌٕ انًؼهٕيبد ٔٚظُفَٕٓب فٙ لٕائى ٔجذأل رٛغش االعزٛؼبة 
 .ــ ٚجذٌٔ  أساءْى ٔٚجبدنٌٕ ػُٓب ٔٚذػًَٕٓب ثبنجشاٍْٛ انمٕٚخ 

 .ــ ٚغزخذيٌٕ انًخططبد ٔانًُظًبد  انجٛبَٛخ فٙ رمشٚت انًؼشفخ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ـ اعزخذاو ئدذٖ أعبنٛت انغهك انزشثٕ٘ انًُبعت نهذظخ يضم انزهخٛض 12
 

 ـ اعزخذاو انٕعٛهخ انًُبعجخ انزٙ رمشة انًؼُٗ ٔرغذد انفٓى يغ يشاػبح انجؼذ ػٍ انزكهف فٙ انٕعبئم 13
 .ألَٓب نٛظ ْذفب ثذذ رارٓب

 



 مع تمنٌاتً للجمٌع بالتوفٌق والسداد


