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ـر هـذه األسـالـيب فـوائـد ُمـتعددة، عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر: ُيـمكن لـلُمدرِّس أن يـقّيم بسـرعـة وسـهولـة  تـوفِّ
فـيما إذا كـان الـمتعّلمون قـد أتـقنوا الـمادة (وُيخـطط لـتخصيص مـزيـد مـن الـوقـت لـها، إذا لـزم األمـر)، وُتـعتبر 
ا ال  ا علــى المــاّدة، إذ أّن المــتعلمين غاــلبــً تعّلمين فيــ كثــير منــ الحــاالت تدــريبــً عمــلية قيــاس مدــى فهــم المــُ
ُيــتقنون الــمادة فــعلًيا إلــى حــين أن ُيــطلب مــنهم االســتفادة مــنها فــي مــثل هــذه الــتقويــمات. وأخــيًرا، فــإن 
ز عـلى الـتفاُعـل ولـها الـعديـد مـن الـفوائـد، فهـي تـدفـع الـمتعلمين إلـى االهـتمام  طـبيعة هـذه الـتقويـمات ُتـحفِّ
والـمشاركـة، الـذيـن يـعتبران مـن الـمتطلبات األسـاسـية، بـدالً مـن دورهـم الـخامـل حـيث بـالـكاد يسـتمعون إلـى 
الـمحاضـرات. وبـاإلضـافـة إلـى كـون هـذه األسـالـيب مـمتعة مـن وجـهة نـظر الـمتعلمين، هـي أيـًضا أكـثر فـعالـية 

من الُمحاضرات التقليدية في تمكين تعّلم المتعلمين. 

بـعض األسـالـيب الـواردة هـنا لـن تحـظى بـالـقبول بـاإلجـماع، فـهناك بـعض الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى 
تحديد الخيارات المناسبة لك، مثل شخصيتك وأسلوبك في التدريس.  
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أنشطة الُمدرِّس: الُمحاضرات  

١. صـورة رمـزيـة – اعـِرض عـلى الـمتعلمين صـورة بـدون أي شـرح أو تفسـير، واطـلب مـنهم الـتعرُّف 
عــليها/ وصــفها، وتــعليل إجــابــاتــهم. أو اطــلب مــن الــمتعلِّمين الــكتابــة حــول الــصورة بــاســتخدام 
الـُمصطلحات الـتي وردت فـي الـُمحاضـرة، أو أن ُيـسّموا الـعمليات والـمفاهـيم الـتي تـعرضـها الـصورة. 
يــصُلح هــذا الــتدريــب كــنشاط جــماعــي، لــكن تــذكــر أال ُتــعط الــجواب قــبل أن يســتكشف الــمتعلمون 

جميع الخيارات أوالً.  
٢. الـتفكير فـي حـل الـمسائـل – اطـرح سـؤاالً بـالغـًيا، وامـنح الـمتعلمين زمـًنا قـدره 20 ثـانـية لـلتفكير 
ع هـذا األسـلوب الـمتعلمين عـلى الـمشاركـة فـي عـملية  فـي الـمسألـة قـبل أن تشـرع فـي شـرحـها. ُيـشجِّ
حــل الــمسائــل حــتى عــندمــا يــكون الــنقاش غــير مجــٍد، حــيث أّن جــعل الــمتعلمين يــكتبون األجــوبــة 
(بينما تكُتب أنت أيًضا إجابتك عن السؤال) سيساعد في ضمان عملهم على حل المسألة فعلًيا.  

٣. تحــديــث الــُمالحــظات – ُخــذ فــترة اســتراحــة لــُمدة 2 إلــى 3 دقــائــق لــتسمح لــلمتعلمين بــمقارنــة 
مـالحـظاتـهم الـصّفية الـتي قـامـوا بـتدويـنها لحـد اللحـظة الـحالـية مـع مـالحـظات الـمتعلمين اآلخـريـن، 

ملء الفراغات، وإعداد أسئلة ُمشتركة.  
٤. الـتكرار الـلفظي – اطـلب مـن الـصف بـرّمـته اإلجـابـة بـكلمة واحـدة عـن سـؤال مـا؛ سـيعطيك حجـم 
اإلجــابــات الــتي ســتحُصل عــليها انــطباًعــا عــن مســتوى الــفهم، وهــي اســتراتــيجية ُمــفيدة جــًدا فــي 

ترسيخ مفردات جديدة في أذهان المتعلمين.  
٥. سـحابـة الـكلمات - قـبل شـرح مـفهوم جـديـد لـلمتعلمين، اعـرض لـهم سـحابـة كـلمات حـول ذلـك 
الـموضـوع واسـتخدم الـمواقـع اإللـكترونـية مـثلWordle أو Taxedo أو Tagul لـلصق الـفقرات أو 

النصوص الطويلة ذات الصلة، ثم تحدَّ المتعلمين في تخمين موضوع الفقرة.  
ـح الـُمدرس مـفهوًمـا، فـكرة، أو مـبدأ مـع تـطبيق، نـموذج، أو دراسـة حـالـة مـن  ٦. سـرد الـقصص – يـوضِّ

واقع الحياة.  
٧. االسـتعانـة بـمتطوع – بـعد إجـراء نـشاط "ورقـة الـدقـيقة الـواحـدة" (أو أفـضل مـن ذلـك: نـشاط 
"فـكر - زاوج - شـارك (الـتفكير بـمفردك - الـتفكير بـمشاركـة اآلخـريـن - مـشاركـة الجـميع)) اخـتر أحـد 

المتعلمين واطلب منه أن يقف وسط القاعة الصفية ليقرأ إجابة أي من الُمتعّلمين اآلخرين.  
٨. االسـتجواب الـُسقراطـي – يسـتبدل الـُمدرِّس الـُمحاضـرة بـإثـارة األسـئلة بـين الـمتعلمين عـلى أن 
يــطرح الــسؤال الــثانــي دائــًما بــطريــقة تــجعل الــمحادثــة تــصل إلــى إحــدى نــتائــج الــتعلُّم (أو ســؤال 
تــحفيزي رئيســي) الــتي كــانــت مســتهدفــة مــنذ الــبدايــة. الــتغييرات الــممكنة: تــعمل مجــموعــة مــن 

المتعلمين على كتابة سلسة من األسئلة كواجبات منزلية وتقود التمرين في القاعة الصفية.  
٩. االسـتجواب الـُسقراطـي الـمعكوس – يـطلب الـُمدرِّس مـن الـمتعلمين أن يـطرحـوا عـليه أسـئلة، 
ثـم ُيـجيب الـُمدرِّس عـنها بـطريـقة تـحث عـلى طـرح سـؤال آخـر عـلى الـفور وفـي نـفس الـوقـت تـدفـع 

ن.   سؤال المتعلِّم التالي في اتجاه ُمعيَّ
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دة، صـعبة الـفهم، أو مـليئة بـالـتفاصـيل، واطـلب  ١٠. تـمريـر الـمؤشـر – ضـع عـلى الـشاشـة صـورة ُمـعقَّ
مـن الـمتعلمين الـمتطوعـين أن يسـتعيروا مـؤشـر الـليزر مـؤقـًتا ويـمرروه فـيما بـينهم لتحـديـد الـمعالـم 

الرئيسية للصورة أو طرح أسئلة حول العناصر التي ال يفهمونها.  
١١. إدارة الظهـر – أدر ظهـرك لـلصف، واطـلب مـن الـمتعلمين أن يـرفـع يـده كـّل مـن قـرأ الـماّدة مـنهم. 
وبـعد أن ُيـِنزلـوا أيـديـهم، اسـتدر مـرة أخـرى واطـلب تـقريـًرا عـن نسـبتهم؛ هـذه النسـبة سـتوّفـر مـؤشـًرا 

حول تحضير المتعلمين لماّدة اليوم.  
ًصا غــير ُمــكتمل لــُمحاضــرة الــيوم واطــلب مــن الــمتعلمين  ١٢. الــملخص غــير الــمكتمل - وزِّع مــلخَّ

إكماله. ُيمكن االستفادة من هذا النشاط بإجرائه في بداية أو نهاية الصف.  
١٣. اسـتطالعـات الـرأي داخـل الـقاعـات الـدراسـية – يـكفي أن يـرفـع الـمتعلمون أيـديـهم بـصورة غـير 

رسمية لمعرفة آرائهم قبل طرح موضوع نقاشي.  
١٤. صـف الـمناقـشة – يـتناوب الـمتعلمون عـلى الجـلوس فـي الـصف األمـامـي حـيث يـحصلون عـلى 
فـرصـة أكـبر لـلتقدُّم كـمتطوعـين لـإلجـابـة عـن األسـئلة الـتي ُتـطرح أثـناء الـصف؛ هـذا الـنشاط يجّهـز 

مجموعة ستبقى دائًما على استعداد للتفاُعل مع أسئلة الُمدرِّس.  
١٥. اإلجــابــة بــاســتخدام اإلشــارات الــبدنــية (TPR)- يــقف الــمتعلمون أو يجــلسون لــإلشــارة إلــى 

إجاباتهم عن أسئلة الُمدرِّس التي تحتمل إجابتين فقط، مثل أسئلة صح أم خطأ. 
١٦. اسـتطالع رأي الـمتعلمين – اخـتر بـعض الـمتعلمين لـيتجولـوا فـي أرجـاء الـقاعـة السـتطالع آراء 

المتعلمين اآلخرين حول موضوع ذي صلة بالمساق، ثم أطلع الجميع بالنتائج.  
١٧. الـتقويـم الـذاتـي لـُطُرق الـتعلُّم – قـم بـإعـداد اسـتبياًنـا لـلمتعلمين السـتقصاء أسـالـيب الـتعلُّم الـتي 
يستخدمونها، لكي يصبح بإمكان المساق مطابقة أساليب التعلُّم البصرية/ السمعية / اللمسية.  

١٨. قـول مـأثـور يـنُقصه كـلمة - اعـرض قـوالً مـأثـوًرا ذا صـلة بـالـموضـوع الـذي ُتـناقـشه عـلى أال تـذكـر 
نوا تـلك الـكلمة: "ال  إحـدى الـكلمات الـمهمة ضـمن هـذا الـقول الـمأثـور، واطـلب مـن الـمتعلمين أن ُيخـمِّ
ُيـمكنني أن أتـنبأ لـكم بـتصرُّف ________؛ فـهو لـغز يـكتنفه الـغموض داخـل أحـجية". سـُيساهـم ذلـك 

في تفاعلهم سريًعا مع الموضوع ويجعلهم يشعرون كمن ُكلِّف بواجب.  
١٩. الـُمعضالت األخـالقـية الـيومـية – اعـرض دراسـة حـالـة ُمـختصرة تـتطّرق إلـى ُمـعضلة أخـالقـية 

ترتبط بالمنهج قيد التدريس.  
٢٠. األضــداد الــُقطبية – اطــلب مــن الــصف أن يــدرس ُنــسختين مــكتوبــتين إلحــدى الــنظريــات (أو 
إحـدى الـبديهـيات أو قـوانـين الـطبيعة، ومـا إلـى ذلـك)، عـلى أن تـكون أحـداهـما غـير صـحيحة، كـأن 
تـكون عـكس األخـرى أو مـنافـية لـها. وسـيتعين عـلى الـمتعلمين دراسـة الـمشكلة مـن جـميع الـجوانـب 

لتحديد النسخة الصحيحة. 
٢١. ثـقافـة الـنجومـية – امـزج مـحاضـراتـك ودراسـات الـحالـة ونـماذج الـمسائـل الـكالمـية مـع أحـداث 
جــاريــة مــن عــالــم الــنج،م واســتخدمــها أثــناء الــصف. عــلى ســبيل الــمثال، بــدالً مــن ســرد إحــصاءات 
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ســه بــاخــتراع إحــصاءات  ــح نــفس الــمفهوم اإلحــصائــي الــذي ُتــدرِّ إنــشاء الــمساكــن، ُيــمكنك أن تــوضِّ
ن في أعمال عالمية.   حول أمر ما يجذب اهتمام المتعلمين، مثل عدد مرات ظهور نجم ُمعيَّ

ر يــمكن لــلقليل مــن  ٢٢. تــمريــن التخــمين – اطــرح مــوضــوًعــا جــديــًدا مــن خــالل طــرح ســؤال ُمــحيِّ
الـمتعلمين اإلجـابـة عـنه (لـكن يـجب أن يـكون مـثيًرا الهـتمامـهم جـميًعا). وقـبل أن تـزود الـمتعلمين 

بالجواب، استمع للتخمينات التي ُتطرح دون تفكير لفترة من الوقت لكي ُتثير فضولهم.  
٢٣. اخـلق تجـربـة تـعلم شـخصية – صـمم أنشـطة صـفية (أو حـتى مـقاالت) تـعالـج الـحياة الـواقـعية 
لــكل مــتعلم عــلى حــدة. عــلى ســبيل الــمثال، بــدالً مــن أن تــطلب مــن الــمتعلمين تــقديــم أفــكارهــم 
وانــطباعــاتــهم حــول مــتالزمــة داون، اطــلب مــنهم ســرد قــصص شــخصية لــمشاكــل عــصبية واجــهها 

أحد أفراد العائلة أو أي شخص من معارفهم.  
٢٤. الـقراءة بـصوٍت مـرتـفع – اخـتر نـًصا قـصيًرا (بحـدود 500 كـلمة أو أقـل) لـقراءتـه بـصوٍت مـرتـفع، 
واطـلب مـن الـمتعلمين اإلنـصات لـما ُيـقرأ خـالل هـذه الـمرحـلة مـن الـُمحاضـرة. فـقراءة الـنص شفهـًيا 

في محاضرة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تركيز االنتباه.  
ـــف،  مة - اطـــلب مـــن الـــمتعلمين أداء خـــمس خـــطوات: االســـتماع، الـــتوقُّ ٢٥. الـــُمحاضـــرات الـــُمقسَّ
تــكويــن االنــطباعــات، الــكتابــة وتــقديــم الــتغذيــة الــراجــعة. هــذه الــممارســة ســنجعلهم ُمســتمعين 

ُيمارسون الرقابة الذاتية.  
٢٦. كـلمة الـيوم – اخـتر ُمـصطلًحا هـاًمـا وألـق الـضوء عـليه طـوال الـُمحاضـرة فـي الـقاعـة الـصفية، مـع 
مــزجــه بــأكــبر عــدد ُمــمكن مــن الــمفاهــيم. وتحــدَّ الــمتعلمين أن يــقومــوا بــاألمــر نــفسه فــي أنشــطتهم 

التفاعلية.  
ـر، الـتلخيص، طـرح األسـئلة، الـربـط، والـتعقيب –تـشمل هـذه طـريـقة لـبدء كـل ُمـحاضـرة  ٢٧. الـتذكُّ
ـرهـا،  (أو كـل أسـبوع) خـمس خـطوات لـتعزيـز الـمادة الـتي تـم تـناولـها فـي الـُمحاضـرة الـسابـقة: تـذكُّ

تلخيصها، صياغة سؤال ُمتبٍق، ربطها بالصف ككل، والتعقيب حول تلك الُمحاضرة الصّفية.  
٢٨. الــطرح الــمرّكــز – اطــرح عــّدة أفــكار مــتعلِّقة بــالــنقطة الــرئيســية الــمهمة مــن الــموضــوع. هــذا 

النشاط مفيد لبدء مواضيع جديدة.  
٢٩. تـــقييم الـــمعارف األســـاســـية – اســـتخدام االســـتبيانـــات (االخـــتيار مـــن مـــتعدد أو اإلجـــابـــات 

القصيرة) عند تقديم موضوع جديد.  
٣٠. تــرتــيب األهــداف وُمــطابــقتها – ُيــرتــب الــمتعلِّمون أهــدافــهم لــلصف، ثــم يــدمــج الــُمدرِّس تــلك 

األهداف مع قائمته الخاّصة.  
٣١. قــائــمة الــتدقــيق لــالهــتمامــات/ الــمعارف/ الــمهارات – يــقّوم هــذا الــنشاط االهــتمام بــالــمساق 

ومدى االستعداد له، وُيمكن أن ُيساعد في تعديل جدول أنشطة التدريس.  
نة مـن الـمسائـل، واصـنع مـنها  ع الخـطوات الـالزمـة لحـل أنـواع ُمـعيَّ ـقة – تـتبَّ ٣٢. حـلول الـمسائـل الـموثَّ

قائمة نموذجية للمتعلمين أوالً ثم اطلب منهم بعد ذلك أداء خطوات مماثلة.  
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زة – ابــدأ الــُمحاضــرة بــعرض صــورة مــقصود مــنها إثــارة الــنقاش أو الــعاطــفة  ٣٣. الــصورة الــُمحفِّ
(خيار آخر: رسوم كاريكاتور بدال من الصور).  

أنشطة الُمدرِّس: الُمحاضرة (الصفوف صغيرة الحجم) 

٣٤. تـمريـر الـطباشـير – مـرر لـلمتعلمين قـطعة طـباشـير أو لـعبة مـرنـة، وعـلى مـن يـلتقطها أي ُيـجيب 
عن سؤالك التالي ومن ثم يمررها إلى ُمتعلم آخر يختاره.  

٣٥. تـصويـر السـبورة - بـاسـتخدام هـاتـف ذكـي، الـتقط صـوًرا للسـبورة، وانشـرهـا فـي نـهايـة الـيوم 
على موقع Canvas (مع تاريخ االلتقاط) ليسهل للمتعلمين الرجوع إليها.  

٣٦. تــمريــر الــسهم – عــلى غــرار نــشاط "تــمريــر الــطباشــير"، اســتخدم إحــدى لــوحــات رمــي األســهم 
الــحقيقية (ولــتكن آمــنة) لــُتقرر أي مــن الــمتعلمين يــجب عــليه اإلجــابــة عــن الــسؤال الــتالــي (ُتــرّتــب 

أسماء المتعلمين مسبًقا على لوحة األسهم).  
٣٧. بـينغو كـرة الـشاطـئ – اجـلب كـرة شـاطـئ واكـتب أسـئلة أو تـوجـيهات عـلى جـميع أسـطحها (أو 
ُيـمكنك لـصقها عـليها). وعـندمـا ُيـمسك الـمتعلم الـتالـي بـالـكرة، عـليه أن ُيـجيب عـن الـسؤال الـذي يـقع 

في مكان تالمس أصابعه مع الكرة.   
٣٨. ُكـرات الـبينغو - ُيـخصص رقـم لـكل ُمـتعلِّم، وعـندمـا يـسحب الـمدّرس الـرقـم مـن قـفص الـبينغو، 

على الُمتعلِّم صاحب الرقم أن ُيجيب عن السؤال التالي.  
٣٩. االجـتماعـات الـمفتوحـة – اتـرك الـمساحـة األمـامـية مـن الـقاعـة ألحـد الـمتعّلمين الـراغـبين فـي 
التحــدُّث عــن مــوضــوع نــقاشــي، وعــندمــا ينتهــي مــن كــالمــه يــختار المتحــدث الــتالــي مــن بــين مــن 

يرفعون أيديهم.  
م الــصف إلــى نــصفين وقــدِّم ألحــد الــنصفين مــاّدة لــلقراءة. ألــق  ٤٠. ُمــحاضــرة نــصف الــصف – قــسِّ
ُمـحاضـرة حـول نـفس الـمادة لـلنصف اآلخـر مـن الـصف، ثـم بـدِّل المجـموعـتين وكـرر الـعملية. بـعد ذلـك 

لخص الموضوع مع مجموعة تضم أفراد من المجموعتين.   
م الـصف إلـى مجـموعـتين عـلى األقـل وأعـلن عـن إجـراء ُمـنافـسة لـحصد أكـبر عـدد  ٤١. ُمـسابـقة – قـسِّ
مـن الـنقاط فـي اخـتبار تـدريـبي. دع الـمتعلمين يـدرسـون أحـد الـمواضـيع مـًعا ثـم أجـر اخـتباًرا قـصيًرا 
لـهم وافـرز الـنقاط الـُمحققة. وبـعد كـل جـولـة دعـهم يـدرسـون الـموضـوع الـتالـي قـبل اجـراء اخـتبار 
قـصير مـرة أخـرى. قـم بـترحـيل الـنقاط مـن كـل جـولـة إلـى الـجولـة الـتالـية لـها. بهـذه الـطريـقة سـيجعل 

الدافع للمنافسة المتعلمين يركزون تفاعلهم على المادة التعليمية نفسها.  
٤٢. الـُمقابـلة ثـالثـية األطـراف – اطرـح السـؤال التـاليـ علـى الصـف كاـمالـً: "مـاهـي بـرأيـكم أهـم ثـالث 
مــشاكــل مــتعلِّقة بـ _________". اخــتر ثــالثــة مــتعلمين أعــياد مــيالدهــم هــي األقــرب لــتاريــخ الــيوم 
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واجـعلهم يـقفون وُيـشاركـون إجـابـاتـهم الـثالثـة لـمدة دقـيقة واحـدة. تحـرك بـاتـجاه عـقارب الـساعـة 
حول القاعة إلى أن تتم مشاركة جميع األجوبة.  

أنشـطة الـمتعلمين: فـرديـة (ُيـمكن اسـتخدام الـعديـد مـن هـذه األنشـطة كـعمل ثـنائـي أو عـمل جـماعـي 
بدالً من العمل الفردي؛ أو ُربما يجري تصعيدها إلى ذلك الُمستوى بعد بذل بعض الجهد الفردي)  

٤٣. الــتفريــغ الــذهــني – يــكتب الــمتعلِّمون لــمدة خــمس دقــائــق عــن آخــر مــادة قــرؤوهــا فــي الــليلة 
الــماضــية، ثــم ُتجــمع تــلك األوراق. بــعد ذلــك ُيــعاد لــهم مــا كــتبوه عــن الــفصل بــأكــمله كــمفاجــئة 

لُتساعدهم في االستذكار والتحضير لالختبار.  
٤٤. أوراق الــدقــيقة واحــدة – يــكتب الــُمتعلمون لــمدة دقــيقة واحــدة عــن مــسألــة ُمــعينة (ُيــمكن 
تـعميمها لـتصبح "مـا هـو أهـم شـيء تـعلمتموه الـيوم؟"). أفـضل وقـت السـتخدام هـذا الـنشاط هـو 

في نهاية الُمحاضرة الصفية.  
٤٥. الــمناقــشة اآلنــية – خــالل شــرح الــُمدرِّس لــلعرض الــتقديــمي، يســتخدم الــمتعلِّمون األجهــزة 
الـرقـمية لـلُمشاركـة فـي ُمـحادثـة ذات نـمط مـشابـه لـغرف الـدردشـة مـعروضـة بـجانـب الـُمدرِّس. يـطرح 
الـــُمتعلِّمون األســـئلة والـــتعليقات، ويـــتشاركـــون الـــموارد ذات الـــصلة. بـــينما يـــقوم الـــُمدرِّس بـــربـــط 

الُمحادثة بالعرض التقديمي بشكل دوري.  
٤٦. الــنقطة الــصعبة – مــشابــه لــنشاط "ورقــة الــدقــيقة الــواحــدة"، لــكن الــفرق هــو أّن هــذا الــنشاط 
يـطلب كـتابـة "الـنقطة الـصعبة" فـي الـمادة الـتعليمية الـتي تـم طـرحـها. أفـضل وقـت السـتخدام هـذا 

النشاط هو في نهاية الُمحاضرة الصّفية.  
٤٧. تــدقــيق الــمفاهــيم الــخاطــئة – اكــتشف األفــكار المســبقة لــلصف. نــشاط ُمــفيد لــبدء فــصول 

جديدة.  
دة. وبـمقارنـة الـرسـومـات فـي  ًدا أو فـكرة ُمجـرَّ ٤٨. الـفهم بـالـرسـم – يـرسـم الـُمتعلِّمون مـفهوًمـا ُمجـرَّ

أرجاء الغرفة ُيمكن توضيح المفاهيم الخاطئة.  
٤٩. الـــقراءة بـــالـــتناوب – بـــدالً مـــن قـــراءة الـــُمدرِّس لـــفقرٍة مـــا عـــلى الـــشاشـــة (أو الـــصمت لـــترك 
الــمتعلمين يــقومــون بــاألمــر)، أخــبرهــم بــأنــكم ســتجلسون صــامــتين إلــى أن يــتقدم أحــدهــم لــقراءة 
جـملة واحـدة مـعينة، ثـم يـتقدم آخـر (أّي مـنهم) لـبدء الجـملة الـتالـية. يـولـد هـذا الـنشاط مـزيـًدا مـن 

االنتباه ويزيد الحماس.  
٥٠. هــايــكو – يــكُتب الــمتعلِّمون هــايــكو (قــصيدة تــتألــف مــن ثــالثــة أســطر: 5 مــقاطــع، ثــم 7، ثــم 5) 

ن، ثم ُيشاركونها مع اآلخرين.   حول موضوع أو مفهوم ُمعيًّ
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٥١. الـــتجول فـــي أرجـــاء الـــصف - امـــنح الـــمتعلمين بـــضع ثـــواٍن لـــلتفكير فـــي إجـــابـــتهم عـــن أحـــد 
األســئلة، ثــم تــجول فــي أرجــاء الــصف بــينما ُيــقّدم كــل مــنهم إجــابــة مــن (كــلمة واحــدة). ال تــسمح 

باإلجابات المتكررة (لكن اسمح بـعدم اإلجابة إذا لزم األمر).  
٥٢. الـُكرسـي الـدوار – يـأخـذ أحـد الـمتطوعـين الـميكروفـون، ثـم يسـتدعـي الـمتطوع الـتالـي. يـجب 
عـلى كـل متحـدث يـأتـي الحـًقا تـلخيص الـنقاط الـتي ذكـرهـا الـمتطوع الـسابـق (أو ُيـمكنه تـلخيص مـا 
اسـتعرضـه جـميع الـمتطوعـين الـسابـقين إلـى أن جـاء دوره، حسـب رغـبة الـمتعّلم) قـبل أن يـضيف 

أفكار جديدة.  
٥٣. اسـتراحـة وسـائـل االتـصال - خـصص لـلمتعلمين اسـتراحـة لـدقـيقتين فـي مـنتصف مـدة الـصف 
لـلتحقق مـن أجهـزتـهم اإللـكترونـية، عـلى أن يـفهموا أنـهم لـن يسـتخدمـونـها بـخالف هـذه الـمرة خـالل 

ُمدة الصف كاملًة.  
ـه الـمتعلمين السـتخدام هـاتـًفا ذكـًيا اللـتقاط صـورة لشـيء  ٥٤. الـفروض الـمنزلـية الـتصويـريـة - يـوجَّ
ن مــن الــصف حســب مــا ُيحــدده  مــا فــي الــمنزل (أو بــالــخارج فــي الــمديــنة) تــرتــبط بــمفهوم ُمــعيَّ

الُمدرِّس.  
عة الــتي قــّدمــهما  ٥٥. لــوحــة األعــمال الــفنية – انشــر الــرســومــات/ الــمفاهــيم التجــريــديــة الُمجــمَّ

المتعلِّمون في نشاط سابق وامنحهم فرصة للنقاش واستخالص المعلومات.  
٥٦. الـُمسافـر عـبر الـزمـن – ُيـصور الـمتعلمون مـقاطـع فـيديـو لـهم فـي بـدايـة الـفصل الـدراسـي يـجيبون 
فــيها عــن أســئلة مــماثــلة ألســئلة االمــتحان الــنهائــي األخــير، ثــم يــعّقبون عــليها ُقــبيل نــهايــة الــفصل 

الدراسي.  
٥٧. جـولـة الـمعرض - ُتـّوزع محـطات أو شـاشـات عـرض فـي أنـحاء الـقاعـة ويـتجول الـمتعلِّمون بـين 
المحــطات بــصورة فــرديــة أو فــي مجــموعــات، إلتــمام مــهّمة أو اإلجــابــة عــن أحــد األســئلة عــند كــل 

محطة.  
٥٨. تـحويـط األسـئلة بـدائـرة – قـم مسـبًقا بـإعـداد مـادة تـدريـبية تـحتوي عـلى مجـموعـة مـن األسـئلة 
(ولـتكن ُمحـددة) حـول الـموضـوع الـذي ُتـناقـشه فـي ذلـك الـيوم واطـلب مـن الـمتعلِّمين وضـع دائـرة 

حول األسئلة التي ال يعرفون إجابتها، ثم يقلبوا الورقة على وجهها.  
٥٩. اســأل الــفائــز - اطــلب مــن الــمتعلمين حــل مــسألــة عــلى الســبورة. وبــعد إظــهار اإلجــابــة، اجــعل 
الـمتعلمين الـذيـن أجـابـوا عـنها بـصورة صـحيحة يـرفـعون أيـديـهم (مـع إبـقائـها مـرفـوعـة). بـعد ذلـك، 
يـجب عـلى كـّل مـن الـمتعلمين اآلخـريـن التحـدُّث إلـى أحـد الـمتعّلمين الـمرفـوعـة أيـديـهم لـفهم الـسؤال 

بصورة أفضل وكيفية حله في المرة التالية.  
٦٠. مـا الـمفهوم؟ – يـتم تحـديـد مـسألـة مـا، ثـم يـقوم الـمتعلمون بـالـتقويـم لتحـديـد الـمفهوم الـذي 
يـجب عـليهم تـطبيقه لحـل تـلك الـمسألـة (الـمفاهـيم يـجب أن يـتم طـرحـها). ُيـساعـد هـذا الـنشاط فـي 

التركيز على أنواع من المسائل بدالً من مسألة واحدة محّددة. 

�7



�

٦١. تـصويـر فـيديـو سـيلفي – اطـلب مـن الـمتعلمين تـصويـر مـقطع فـيديـو ألنـفسهم وهـو ينجـزون 
الــواجــبات الــمنزلــية أو الــمختبريــة، لــكي يــتعامــلوا مــع األمــر بــمزيــد مــن الجــديــة ويــتجّنبوا ارتــكاب 

األخطاء. 
 (infogr.am أو visual.ly) ٦٢. إنـــفوجـــرافـــيك – يســـتخدم الـــُمتعلمون الخـــدمـــات اإللـــكترونـــية

إلنشاء إنفوجرافيك يجمع بين منطق المخططات االنسيابية والتمثيل البصري.   
٦٣. مـالحـظات مـرجـعية – وّزع أوراق كـامـلة عـلى الـمتعلمين لُتسـتخدم كـمرجـع لـلفصل الـحالـي. 
واكـتب عـليها األسـئلة والـمطالـب، ثـم اطـلب مـن الـُمتعّلمين كـتابـة مـالحـظاتـهم واعـتراضـاتـهم عـلى 

تلك األوراق المرجعية أثناء القراءة لجمعها ومناقشتها في الصف.  
٦٤. صــح أم خــطأ – وزع بــطاقــات فهــرســة (واحــدة لــكل ُمــتعلِّم)، مــكتوب عــلى كــل مــنها بــيان مــا. 
ولـتحتوي نـصف الـبطاقـات عـلى بـيانـات صـحيحة، والـنصف اآلخـر عـلى بـيانـات خـاطـئة. ومـن ثـم 
سـيحدد الـُمتعلِّمون فـيما إذا كـانـت الـبيانـات عـلى بـطاقـاتـهم صـحيحة أم خـاطـئة بـاسـتخدام الـوسـيلة 

المرغوبة. 
٦٥. الـعالـم الـحقيقي – وجـه الـمتعلمين لـيتناقـشوا فـي الـصف حـول كـيفية ارتـباط أحـد الـمواضـيع أو 
الــمفاهــيم بــأحــد الــتطبيقات أو الــُمنتجات فــي الــعالــم الــحقيقي. ثــم وجــههم لــلكتابــة حــول هــذا 
الموضوع كواجب منزلي. التغييرات الُممكنة: اطلب منهم كتابة إجابتهم على بطاقات فهرسة.  

٦٦. تخــطيط الــمفاهــيم – يــكتب الــُمتعلِّمون كــلمات داللــية عــلى أوراق الــمالحــظات الــالصــقة ثــم 
يـقومـون بـتنظيمها بـشكل ُمخـطط انسـيابـي. أو بـطريـقة أخـرى يـمكن أن يـرسـم الـمتعلمون بـبساطـة 

الروابط التي يفكرون فيها بين المفاهيم.  
٦٧. رسـالـة ُنـصح – يـكُتب الـُمتعّلمون رسـالـة تـتضّمن نـصائـح لـلُمتعلمين الُمسـتقبليين حـول كـيفية 

نجاح المتعلمين في ذلك المساق.  
٦٨. عــناويــن مــوجــزة– اطــلب مــن الــُمتعلمين كــتابــة عــنوان مــوجــز عــلى غــرار الــُصحف لــتوضــيح 

المفهوم الذي تتم ُمناقشته. قم بمشاركة هذه العناوين واختر األفضل من بينها. 
٦٩. ُمــلصقات الــرســائــل - اطــلب مــن الــُمتعّلمين كــتابــة ُمــلَصق يحــمل رســالــة مــختصرة مــكتوبــة 
بــأســلوب مــشابــه لــلشعارات لــتوضــيح مــفهوم ُمــعين مــن الــُمحاضــرة. الــتغييرات الــُممكنة: ُيــمكنك 

استخدام هذا النشاط لتطلب منهم تلخيص المساق كامالً في ُجملة واحدة.  
٧٠. ُمـلخص مـن جـملة واحـدة - لـّخص الـموضـوع فـي ُجـملة واحـدة ُتـجيب عـن جـميع األسـئلة الـتي 

تبدأ بمن/ ماذا/ متى/ أين/ لماذا/ كيف بطريقة إبداعية. 
ـهة – ُيـطلب مـن الـمتعلمين إعـادة صـياغـة جـزء مـن درس مـا لجـمهور  ٧١.  إعـادة الـصياغـة الـموجَّ

ُمحدد (وغرض ُمحدد).  
٧٢. دفـتر الـكلمات - قـم أوالً بـتلخيص الـموضـوع بـأكـمله بـكلمة واحـدة عـلى الـورقـة. ثـم اسـتخدم 

فقرة لتوضيح اختيارك للكلمة.  
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٧٣. الـحقائـق –اطـلب مـن األفـراد كـتابـة عـبارة "صـحيح أن..." حـول الـموضـوع محـل الـنقاش، إمـا 
لـغرض تـقديـم مـوضـوع جـديـد أو لـلتحقق مـن فـهم الـمتعلمين. ومـن شـأن الـنقاش الـذي يـتلو ذلـك أن 

ح كيف تكون المعرفة مبهمة في بعض األحيان.   يوضِّ
٧٤. تــقييم مــدى تــحقيق األهــداف – يــكُتب الــُمتعلمون مــقاالً مــوجــًزا يــقيمون فــيه إلــى أي مــدى 

ُيحقق عملهم أهداف إحدى المهمات.  
٧٥. األضـداد – يسـرد الـمدّرس مـفهوًمـا أو أكـثر ويـجب عـلى الـمتعلمين أن يـذكـروا مـفهوًمـا مـضاًدا 

له، ثم يعللون اختيارهم. 
٧٦. ســرد الــمتعلمين لــقصصهم - يــكلَّف الــمتعلِّمون بــمهام ُيســتخدم فــيها مــفهوم مــعين ذو صــلة 

شخصية بهم (كأن تتطلب المهمة أن يكون الموضوع أحد أفراد أسرتهم).  
٧٧. انــطباق الــمفاهــيم عــلى مــجال الــتخصص – خــالل آخــر 15 دقــيقة مــن الــصف، اطــلب مــن 

المتعلمين كتابة مقال قصير حول كيف ينطبق المفهوم على مجال تخصصهم.  
٧٨. اإليجابيات والسلبيات – يسرد المتعلِّمون إيجابيات وسلبيات موضوع ُمعين.  

٧٩. الـتفكير فـي األمـور الـتي تـم تـعلُّمها – بـعد االنـتهاء مـن تجـربـة أو نـشاط فـي الـقاعـة الـصّفية، 
ا ومــا هــي اآلثــار الــمترتــبة عــليه؟،  اطــلب مــن الــمتعلمين الــتفكير حــول مــا تــعّلموه، لــماذا ُيــعد ُمــهمًّ

وكيف ُيمكن تطبيقه أو القيام باألمور بطريقة ُمختلفة؟ 
٨٠. الــمالحــظات المتســلسلة - يــوزع الــُمدرِّس بــطاقــات الفهــرســة ويــمرر ظــرًفــا بــين الــمتعلمين 
مـكتوب عـليه سـؤال يـتعلق بـبيئة الـتعلُّم (مـثل، هـل الـمناقـشات الجـماعـية ُمـفيدة؟). بـعد ذلـك يـكتب 

المتعلمون إجابة مختصرة جًدا ويضعون بطاقاتهم في الظرف ثم يمرروه إلى المتعلِّم التالي.  
ـز هـذا الـنشاط عـلى إحـدى تـجارب الـتعّلم  ٨١. المخـططات الـُمركـزة الـمتعلِّقة بـالسـير الـذاتـية - ُيـركِّ

الناجحة ذات صلة بالمساق الحالي.   
٨٢. اسـتطالعـات الـثقة بـالـنفس ذات الـصلة بـالـمساق – أسـئلة بسـيطة تـقيس مـدى ثـقة الـمتعلمين 
بـأنـفسهم عـندمـا يـتعلق األمـر بـمهارة ُمحـددة. بمجـرد أن يـدرك الـمتعلمون أنـهم قـادرون عـلى أداء 

تلك المهارة، سُيركزون عليها بشكل أفضل.  
٨٣. نـبذة تـعريـفية ألفـراد جـديـريـن بـاإلعـجاب - يـكُتب الـمتعلمون نـبذة تـعريـفية مـوجـزة عـن فـرد 
مــن مــجال مــتعلق بــالــمساق. ثــم يــقّومــون قــيمهم الــخاصــة ويــتعلمون أفــضل الــممارســات فــي هــذا 

المجال.  
٨٤. مـصفوفـة الـذاكـرة – حـدد تـصنيًفا رئيسـًيا ثـم صـمم شـبكة تـمثل تـلك الـعالقـات الـمتبادلـة. اجـعل 
األمـر بسـيًطا فـي الـبدايـة، وتـجّنب الـعالقـات الـتافـهة أو الـغامـضة الـتي ال ُتـحقق الـنتائـج الـمنشودة 
غــالــًبا؛ نــتيجة لــتركــيز الــمتعلمين عــلى أنــواع ســطحية مــن الــتعلُّم. يــمكن اســتخدام هــذا األســلوب 
لـلُمساعـدة فـي تـطويـر مـهارات الـدراسـة األسـاسـية لـدى الـمتعلمين الـذيـن ُيخـططون لـالسـتمرار فـي 

المجال، على الرغم من أنه ربما يكون أكثر فائدة في المساقات التمهيدية. 
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٨٥. شـــبكة الـــتصنيف – اعـــِط لـــلمتعلمين مســـتطيالت مـــقّسمة إلـــى خـــاليـــا وقـــائـــمة مخـــلوطـــة 
لمصطلحات يجب تصنيفها بشكل صف وعمود.  

٨٦. مـصفوفـة الـخصائـص الـتعريـفية – اعـِط الـمتعلمين جـدوالً بسـيًطا ُيـقرر الـمتعلمون فـيه فـيما 
إذا كـانـت خـاصـية تـعريـفية مـعّينة مـوجـودة أم غـير مـوجـودة. عـلى سـبيل الـمثال، ربـما يـكونـوا قـد 
اطـلعوا عـلى عـدة تـوصـيفات لـنظريـات مـيعنة وحـددوا فـيما إذا كـانـت كـل مـنها ُتشـير إلـى نـماذج 

تعلُّم سلوكية أو بنائية.  
٨٧. أسـئلة مـاذا/ كـيف/ لـماذا – اكـتب مـالحـظات مـختصرة لـإلجـابـة عـن األسـئلة الـتي تـبدأ بـماذا/ 

كيف/ لماذا حين ُتحلل رسالة أو نص.  
٨٨. الـتشابـهات الـتقريـبية – يـقدم الـمتعلمون الـنصف الـثانـي لـتشابـه مـعّين (عـالقـة أ بـالنسـبة لـ ب 

هي مثل عالقة س بالنسبة لـ ص). 
٨٩. مـهام تحـديـد الـُمشكالت – اعـرض عـلى الـمتعلمين دراسـات حـالـة ألنـواع ُمـختلفة مـن الـمشاكـل 

واطلب من المتعلمين تحديد نوع الُمشكلة (وهو أمر يختلف عن حلها).  
٩٠. الــتحول مــن مــسألــة ألخــرى – أطــُلب مــن الــمتعلمين الــعمل عــلى مــسألــة واحــدة لــبضع دقــائــق 
وانـتقل عـمًدا إلـى مـسألـة ثـانـية مـن دون اسـتخالص الـمعلومـات مـن األولـى، ثـم حـل الـمسألـة الـثانـية 
وارجـع لـألولـى لـلعمل عـليها أكـثر. ُيـمكن اخـتيار الـمسألـة الـثانـية بـدقـة بـحيث ُتسـلط الـضوء عـلى 
الـمسألـة األولـى، ولـكن يـمكن أن يـصلح هـذا الـنشاط أيـًضا فـي حـال كـانـت الـمسألـتان غـير مـتعلقتين 

بإحداهما األخرى.  
٩١. أوراق تـقييم الـقراءة – يـمأل الـمتعّلمون ورقـة تـقييم لـمواد الـقراءة الـخاصـة بـالـمساق مـن حـيث 

مدى وضوحها وفائدتها، وإلى أي مدى كانت مثيرة لالهتمام.  
٩٢. تــقويــم الــواجــبات – يــقدم الــمتعلمون تــغذيــة راجــعة حــول واجــباتــهم الــمنزلــية ويــقّومــونــها 

باعتبارها أدوات تعلُّم.  
٩٣. تــقييمات االمــتحانــات – يشــرح الــمتعلمون مــا يــتعلمونــه مــن االمــتحانــات ويــقّيمون إنــصاف، 

فائدة، وجودة االختبارات. 
٩٤. تـقييمات الـعمل الجـماعـي – اسـتبيانـات ُيـسأل فـيها الـُمتعلِّمون عـن مـدى فـعالـية الـعمل الجـماعـي 

في الصف.  
٩٥. نـماذج الـتغذيـة الـراجـعة الـُمصممة مـن قـبل الـمدّرس –ُيـعد الـمدّرسـون نـماذج ُمـصممة خـصيًصا 
لـُتلبي احـتياجـاتـهم وتـالئـم صـفوفـهم، بـدالً مـن اسـتخدام نـماذج الـتقييم الـموحـدة. يـمكن الـحصول 

على أقصى فائدة من هذا النشاط عند إجراؤه في منتصف الفصل الدراسي.  
٩٦. كـتابـة قـصة ُخـرافـية - يـكتب الـُمتعلمون قـصة خـرافـية (أو عـلى األقـل رسـم تخـطيطي يـوضـح 
خـطوطـها الـعريـضة) ُيسـتخلص مـنها ُجـملة واحـدة ُتـطابـق مـعنوًيـا الـمفهوم الـذي تـتم مـناقشـته فـي 

الصف. ُيمكن بدالً من ذلك القيام بالنشاط شفهًيا.  
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أنشطة المتعلمين: ثنائيات المتعلمين 

٩٧. فـــكر- زاوج - شـــارك (الـــتفكير الـــمفرد - الـــتفكير الـــثنائـــي - الـــتفكير الجـــماعـــي) – يـــقوم 
الـمتعلمون بـمشاركـة اإلجـابـات الـُممكنة عـن األسـئلة ويـقارنـوهـا مـع أحـد الشـركـاء قـبل مـشاركـتها مـع 

الصف.  
٩٨. زاوج-شـارك-كـرر - بـعد تجـربـة زاوج-شـارك، اطـلب مـن الـمتعلمين الـعثور عـلى شـريـك جـديـد 

واستخالص الحكمة من الشراكة القديمة وذكرها للشريك الجديد.  
٩٩. درِّس – حـسًنا - يشـرح الـمدرِّس بـإيـجاز أحـد الـمفاهـيم، ثـم يـقول بـعد ذلـك "درِّس!"، لـيجيب 
الـمتعلمون "حـسًنا!". ُيـشكل الـمتعلمون بـعد ذلـك ثـنائـيات ويـتناوبـون فـي إعـادة تـدريـس الـمفهوم 

لبعضهم. 
١٠٠. حـكمة اآلخـر - بـعد الـعصف الـذهـني الـفردي أو الـنشاط اإلبـداعـي، شـّكل ثـنائـيات مـن الـمتعلمين 
لــمشاركــة الــنتائــج فــيما بــينهم. بــعد ذلــك، اســتدع مــتطوعــين مــن الــمتعلمين مــمن وجــدوا عــمل 
شــريــكهم نــموذجــًيا أو مــثيًرا لــالهــتمام. فــالــمتعلمون أحــياًنــا يــكونــون مســتعديــن لــُمشاركــة عــمل 

زمالئهم المتعلمين بشكل عام أكثر من استعدادهم لمشاركة عملهم.  
١٠١. بـــطاقـــات الـــذاكـــرة البشـــريـــة - يـــتناوب الـــمتعلمون فـــي ذكـــر ُمـــصطلحات ُيـــتوّقـــع مـــنهم أن 

يتذكرونها، ثم يطلبون اإلجابة من شركائهم.  
ص مـا جـرى تـعلُّمه فـي الـصف  ١٠٢. سـرد الـقصص غـير الـُمكتملة - يسـرد أحـد الشـركـاء قـصة ُتـلخِّ
حـّتى اآلن، ولـكن يـتغاضـى عـن ذكـر مـعلومـات دقـيقة وأسـاسـية (مـثل تـواريـخ كـان يـنبغي حـفظها). 
يسـتمع الشـريـك وُيسجـل الـتواريـخ فـي صـمت عـلى الـورق بـينما تـتطور الـقصة ثـم ُيـطلع الـشخص 

األول على المستجدات.  
١٠٣. الــعمل الــتشاركــي - يــقوم الــمتعلمون بــإنــجاز عــمل شــركــائــهم أوالً، ثــم يــعبرون عــن أفــكارهــم 
كــثنائــي. بــعد ذلــك يــقف كــل اثــنين لــلعثور عــلى شــريــك جــديــد (يجــلس الشــركــاء األوائــل ويــرفــعوا 
أيـديـهم إلـى أن يـأتـي شـريـك جـديـد)، ثـم يـتم اسـتخالص مـا قـد قـيل مـع الشـريـك األول. الـتغييرات 
الــُممكنة: يــجتمع الحــًقا الشــركــاء األوائــل مــًعا فــي دائــرة كــبيرة الســتخالص الــمعلومــات بــصورة 

جماعية، في حين يجتمع الشركاء اآلخرين في دائرة خاّصة بهم.  
ل أو  ١٠٤. الـمناظـرة اإلجـباريـة – يـتناظـر الـمتعلمون بـشكل ثـنائـيات، ويـبّررون إمـا مـوقـفهم الـُمفضَّ
الـموقـف الـُمعاكـس لـه. الـتغييرات الـُممكنة: يتخـذ نـصف الـصف مـوقـًفا ُمـعيًنا، ويتخـذ الـنصف اآلخـر 
مــوقــًفا آخــر. ويــصطف الــنصفان ويــواجــهان أحــدهــما اآلخــر ويــتناظــران. وُيــمكن لــكل مــتعلِّم أن 

يتحدث مرة واحدة، بحيث يحظى جميع المتعلمين بفرصة للُمشاركة.  
١٠٥. تــقمص دور الــمتفائــل/ الــمتشائــم – يتخــذ الــمتعلمون، بــشكل ثــنائــيات، جــانــبين عــاطــفيين 

متعاكسين لُمحادثة معّينة. ُيمكن تطبيق هذا األسلوب على دراسات الحالة وحل المشاكل.  
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١٠٦. الــُمدرس والــُمتعّلم – يــتم أوالً الــتفكير بــصورة فــرديــة فــي الــنقاط الــرئيســية آلخــر واجــب 
مـنزلـي، ثـم يـعّين الـمدرس أدوار الـمدّرس والـُمتعلِّم لـثنائـيات الـمتعّلمين. وظـيفة الـمدّرس هـي إعـداد 
مخــطط لــلنقاط الــرئيســية، فــي حــين تــكون وظــيفة الــمتعلم شــطب الــنقاط الــتي يــتم ذكــرهــا مــن 

قائمته، على أن يذكر 2 إلى 3 نقاط قد أغفلها المدّرس.  
١٠٧. مـراجـعة واجـبات الـكتابـة مـع األقـران - لـُمساعـدة الـمتعلمين فـي واجـبات الـكتابـة، شـجعهم 
عــلى تــبادل الــمسودات مــع شــريــك مــعّين. يــقرأ الشــريــك الــمقال ويــكتب تــعليًقا عــليه مــن ثــالث 
فـقرات: تـوضـح الـفقرة األولـى نـقاط الـقوة فـي الـمقال، وتـوضـح الـثانـية الـمشاكـل الـموجـودة فـي 
الـمقال، بـينما تـصف الـثالـثة مـا كـان لـيركـز عـليه الشـريـك فـي الـمراجـعة فـي حـال كـان هـو مـن قـام 

بكتابة المقال.  
١٠٨. الـــحوارات الـــُمخترعـــة – يـــشّكل الـــمتعلمون مـــًعا اقـــتباســـات حـــقيقية مـــن مـــصادر أولـــية أو 

يخترعون اقتباسات أخرى لتالئم المتحدث والسياق.  
١٠٩. هـديـة الـعيد – يـختار الـمتعلمون فـي أذهـانـهم إحـدى الهـدايـا الـتي حـصلوا عـليها مـؤخـًرا عـلى أن 
ذات الـعالقـة بـأحـد الـمفاهـيم الـتي ُشـرحـت فـي الـصف أو تـرُمـز لـها، ويـجب عـليهم إخـبار شـركـائـهم 

عن كيفية ارتباط هذه الهدية بالمفهوم. صاحب الصلة األقرب هو الرابح منهم.  
١١٠. التحــليل النفســي – يــجتمع الــمتعلمون بــشكل ثــنائــيات وُيجــرون مــقابــالت مــع بــعضهم حــول  
َسـت لـهم مـؤخـًرا. يـكون الـتركـيز هـنا عـلى تحـليل الـمادة بـدالً مـن الـحفظ عـن  وحـدة تـعلُّم مـعّينة ُدرِّ
ظهـر قـلب. أمـثلة عـلى أسـئلة الـمقابـلة: هـل ُيـمكنك أن تـصف لـي الـموضـوع الـذي كـنت تـرغـب فـي 
تحــليله الــيوم؟ مــاذا كــانــت مــواقــفكم/ مــعتقداتــكم قــبل طــرح هــذا الــموضــوع؟ كــيف أصــبحت 
مــواقــفكم/ مــعتقداتــكم بــعد مــعرفــتكم بهــذا الــموضــوع؟ كــيف ســتتغير/ تــغيرت تــصرفــاتــكم/ 
ركــم بــشأن اآلخــريــن/  قــراراتــكم اســتناًدا إلــى مــا تــعلمتموه مــن هــذا الــموضــوع؟ كــيف تــغير تــصوُّ

األحداث؟ 
١١١. خـذ واحـدة وأعـط واحـدة - يـطوي الـمتعلمون قـطعة مـن الـورق إلـى نـصفين ويـكتبون "أعـط 
واحـدة" عـلى أحـد الـجوانـب، وعـلى الـجانـب اآلخـر يـكتبون "خـذ واحـدة". بـعد ذلـك اطـلب مـنهم أن 
يـكتبوا عـلى جـانـب عـبارة "أعـط واحـدة"، أربـع أفـكار مـن مـاّدة الـيوم، ثـم اجـعلهم يـقفون ويـبحثون 
عـن شـريـك. يـشارك كـل مـتعلم بـفكرة واحـدة مـن جـانـب "أعـط واحـدة" ويـدون فـكرة واحـدة مـن 
جــانــب "خــذ واحــدة" مــن الــورقــة. ابــحث عــن شــريــك جــديــد إلــى أن يــمتأل جــانــب "خــذ واحــدة" 

باألفكار الجديدة!  
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أنشطة المتعلمين: المجموعات 

١١٢. تقسـيم المجـموعـات (Jigsaw) (خـبراء المجـموعـة) - أعـط كـل مجـموعـة مـوضـوًعـا مـختلًفا. 
بـعد ذلـك يـقم بـإعـادة خـلط المجـموعـات بـتعيين "خـبير" واحـد لـكل مـوضـوع والـذي يـجب عـليه اآلن 
تـعليم مجـموعـته الجـديـدة. مـن الـمفيد أيـًضا أن يـدّرس بـعضهم الـبعض أقـسام الـمنهج فـي الـيوم 

األول. 
١١٣. تقسـيم المجـموعـات الـمفرد - اقـسم الـصف إلـى مجـموعـتين. وبـعد إجـراء نـشاط الـمشاركـة 
الســريــعة أو األنشــطة الــمماثــلة، يــبحث كــل فــرد عــن شــريــك مــن المجــموعــة األخــرى ألداء نــشاط 

استخالص المعلومات المطول. 
١١٤. مقهـى الـعالـم - تـعالـج المجـموعـات الـصغيرة نـفس الـسؤال الـتحفيزي؛ اسـتخالص الـمعلومـات 
الـعام. بـعد ذلـك يـعثر كـل شـخص، مـا عـدا مـضيفو الـطاولـة، عـلى طـاولـة جـديـدة (مجـموعـة جـديـدة) 
لــمناقــشة الــسؤال الــثانــي. يــديــر الــمضيف الــنقاشــات ويــوجــه األفــكار بــين الــجوالت بــينما يــدّون 

المالحظات لوضعها على ملصقات الحائط. 
١١٥. رمـوز المجـموعـة - اطـلب مـن الـمتعلمين فـي المجـموعـات أن يـعّدوا عـلى قـصاصـة مـن الـورق 
خــالصــة (أو تــعبير رئيســي) مــن مــادة الــقراءة، ثــم يــقومــون بــإضــافــة رمــز مــكتوب يــدوًيــا أو لــصق 
صـورة لـتعريـف الـقصاصـة. انـتقل إلـى الـيمين وتـوقـف أمـام كـل مجـموعـة حـتى يـتمكن كـل الـمتعلمين 
مــن مــشاهــدة كــل شــيء. وبــاســتخدام الــرمــوز لــتعريــف المجــموعــات، تــقرر كــل مجــموعــة أي مــن 

الفكرتين هي األفضل، ثم ُتسّجل األصوات على السبورة. 
١١٦. إضــفاء لــمسة إبــداعــية - أثــناء تــكليف المجــموعــات بــالــعروض الــتقديــمية لــلموضــوعــات 
الـمختلفة تـقوم كـل مجـموعـة بـعمل حـركـة إبـداعـية عـشوائـية (مـثل تـقديـم بـعض السـطور كـقصائـد 

فكاهية، تقديم جزء من العرض بشكل أغنية كاريوكي، إلخ) 
١١٧. تــمريــن كــشف الــفجوة - يــمارس الــمتعلمون نــشاط الــكتابــة الحــرة لــمدة خــمس دقــائــق حــول 
الــوقــائــع مــقابــل مــا يــجب أن تــكون عــليه (أو عــن بــعض الــفجوات األخــرى فــي مــجالــكم) ثــم يــتم 
اسـتخالص الـمعلومـات فـي مجـموعـات مـن ثـالثـة أفـراد. وعـندمـا يـأتـي دور الـمتعلم، يـلخص فـي 
الـبدايـة مـا كـتبه ثـم يـصمت ويسـتمع لشـريـكيه وهـم يـطرحـون األسـئلة فـقط (ال تقـدم النـصيحة، وال 

تبادل القصص)، ثم تابع كل مجموعة كل دقيقتين. 
١١٨. االبـتكار اإلبـداعـي - قـسم الـمتعلمين إلـى مجـموعـات مـن 5 أو 6 أفـراد. أعطـ كلـ ُمتـعلم جدـوالً 
فـارًغـا مـكون مـن سـتة صـفوف وثـالثـة أعـمدة ثـم ضـع مـطلب أو مـهمة فـي األعـلى لـلعصف الـذهـني. 
يـفكر كـل شـخص مـن خـالل الـعصف الـذهـني فـي األجـوبـة الـمحتملة فـي الـصف رقـم 1 وبـعد ثـالث 
دقـائـق قـم بـتدويـر األوراق بـاتـجاه عـقارب الـساعـة وابـدأ الـعمل فـي الـصف رقـم 2 (ولـكن ال تـكرر أيـة 
إجــابــات مــن الــصف رقــم 1) واســتمر حــتى تــمتلئ الــورقــة، ثــم اســتخلص الــمعلومــات لــلعثور عــلى 

أفضل اإلجابات. 
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١١٩. الـمراجـعة الـنقديـة الـتفاعـلية - أعـط لـكل مجـموعـة فـي الـغرفـة قـصة مـختلفة ومـهمة محـددة 
(مــثل "اربــط األفــكار عــلى هــذه المجــموعــة الــكبيرة الــمبادئ الــتي تــراهــا عــلى الــشاشــة") اكــتب 

االنتقادات على السبورة، ثم تابع بنشاط "جولة المعرض" لتستخلص المزيد من المعلومات. 
١٢٠. فـقع الـبالـون - أعـط كـل مجـموعـة بـالـوًنـا مـنتفًخا مـوضـوًعـا داخـله مـهمة أو مـسألـة مـا مـكتوبـة 
عــلى قــطعة مــن الــورق. وعــند اإلشــارة، تــقوم كــل مجــموعــة بــفقع الــبالــون الــخاص بــها، األمــر الــذي 

يدخل المتعة، الجلبة، والطاقة على مهمة المجموعة. 
١٢١. األشــياء الــتي تــعرفــها – أعــط ظــرًفــا لــكل ُمــتعلم وبــداخــل كــل ظــرف قــصاصــات مــن الــورق 
مــكتوب عــليها الــموضــوعــات / الــمبادئ الــتي يــجب أن يــتعرفــوا عــليها بــالــفعل. يــقسم الــمتعلمون 
الـقصاصـات إلـى مجـموعـتين: األشـياء الـتي يـعرفـونـها جـيدا واألشـياء الـتي يـحتاجـون إلـى مـساعـدة 
لـكي يـتعرفـوا عـليها جـيًدا، بـعد ذلـك يـقومـون مـع الـمتعلمين الـقريـبين بـاسـتخالص الـمعلومـات حـول 

األشياء التي يحتاجون المساعدة بها. 
١٢٢. مـناوبـة السـبورة - عـّين مجـموعـة مـن الـمتعلمين لـكل سـبورة مـن السـبورات الـتي أعـددتـها فـي 
الـقاعـة (ُيـفَضل أن تـكون 4 سـبورات أو أكـثر)، ثـم عـّين مـوضـوع / سـؤال واحـد لـكل سـبورة. وبـعد 
أن تـقوم كـل مجـموعـة بـكتابـة إجـابـة مـعينة، تـنتقل إلـى السـبورة الـتالـية لـكتابـة إجـابـاتـهم تـحت 
اإلجــابــة األولــى، وهــكذا فــي جــميع أنــحاء الــقاعــة. الــتغييرات الــممكنة: تــمريــر ســبورة ورق قــالب 

(flipchart) مع نفس المهمة. 

١٢٣. كـتابـة قـصة - تـشجيع الـمتعلمين عـلى تسـليم مـشاريـع المجـموعـة عـلى نـحو فـكاهـي أو قـصة 
 (Storify أو ،bubblr، StripCreator، StoryJumper) تم إنشاؤها على االنترنت

١٢٤. إنـشاء الـفئات - تـكتب مجـموعـات الـمتعلمين، بـأسـلوب الـكتابـة الحـّرة، تـعبير مـوقـف حـول 
الـموضـوع. بـعد ذلـك تـقوم المجـموعـات بـفرز االقـتباسـات عـلى قـصاصـات الـورق الـتي وزعـتها، مـن 
خـالل إنـشاء الـفئات أثـناء الـفرز. وأخـيرا، يـقوم الـمتعلمون بـإضـافـة تـعبيرات مـواقـفهم عـلى (أو بـين) 

الفئات. يجب أن يلفت هذا التدريب النظر إلى مجموعات من االفتراضات حول الموضوع. 
١٢٥. تــمريــر الــمشكلة - قــّسم الــمتعلمين إلــى مجــموعــات. ثــم أعــِط المجــموعــة األولــى قــضية أو 
مـسألـة واطـلب مـنهم تحـديـد (وكـتابـة) الخـطوة األولـى فـي حـل الـمسألـة أو تحـليل الـحالـة (خـالل 3 
دقــائــق). ثــم يــتم تــمريــر الــمشكلة إلــى المجــموعــة الــتالــية، واطــلب مــنهم تحــديــد الخــطوة الــتالــية. 

واستمر في العمل حتى تشارك جميع المجموعات. 
١٢٦. اخـتيار الـفائـز - قـسم الـقاعـة الـصفية إلـى مجـموعـات واطـلب مـن جـميع المجـموعـات الـعمل 
عــلى نــفس الــمشكلة وتــدويــن إجــابــة / اســتراتــيجية مــا عــلى الــورق. ثــم اطــلب مــن كــل مجــموعــة 
تــبديــل أوراقــها مــع المجــموعــة الــمجاورة، وتــقييم إجــابــاتــهم. وبــعد بــضع دقــائــق، اســمح بــانــدمــاج 
المجـموعـات واطـلب مـنهم تحـديـد الـجواب األفـضل مـن الـخياريـن، والـَذْيـين سـيتم عـرضـهما عـلى 

القاعة الصفية ككل. 
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١٢٧. مــناقــشات الــكعكة ذات الــطبقات- تــعمل كــل طــاولــة / مجــموعــة عــلى نــفس الــمهمة لــبضع 
دقـائـق، ثـم يـقوم الـصف بـرمـته بـاسـتخالص الـمعلومـات الـعامـة. وأخـيًرا، كـرر ذلـك مـع مـوضـوع جـديـد 

تجب مناقشته في المجموعات. 
١٢٨. مــجتمعات تــعلُّم الــمتعلمين - عــلى غــرار مــجتمعات الــتعلم فــي الــكلية، تهــدف مــجتمعات 
الــممارســة هــذه إلــى اســتثمار الــمشاركــين أصــحاب الــملكية والــتركــيز عــلى الــتبادل واالكــتشاف 

المشترك. ويمكن أن تكون بشكل منظم أو غير منظم. 
١٢٩. الـمحاضـرات الـتفاعـلية- قـّسم الـصف إلـى أربـع مجـموعـات بـعد الـمحاضـرة: مجـموعـة الـسائـلين 
(يــجب أن يــسألــوا ســؤالــين مــتعلقين بــمادة الــمحاضــرة)، مــقدمــي األمــثلة (يــقدمــون الــتطبيقات)، 
أصـحاب الـتفكير الـمتبايـن (يـجب أن يـختلفوا مـع بـعض نـقاط الـمحاضـرة)، ومجـموعـة الـموافـقين 
(يشـرحـون الـنقاط الـتي اتـفقوا عـليها أو وجـدوهـا مـفيدة). ثـم قـم بـإعـداد مـلخص لـلصف بـرّمـته بـعد 

النقاش. 
١٣٠. تـطبيق الـفيلم – يـناقـش الـمتعّلمون فـي مجـموعـات أمـثلة مـن األفـالم الـتي اسـتخدمـت مـفهوم 
أو حـدث تـمت مـناقشـته فـي الـصف فـي مـحاولـة لتحـديـد  طـريـقة واحـدة عـلى األقـل قـام صـناع 

الفيلم فيها بعرض المفهوم  بصورة صحيحة وطريقة واحدة قاموا بعرضه بصورة خاطئة. 
١٣١. صـور الـمتعلمين - اطـلب مـن الـمتعلمين جـلب الـصور الـخاصـة بـهم مـن الـمنزل لـتوضـيح مـفهوم 

محدد لمجموعات العمل الخاصة بهم. 
١٣٢. الـتعريـفات والـتطبيقات – يـقدم الـمتعلم كمجـموعـات الـتعريـفات، االرتـباطـات والـتطبيقات 

للمفاهيم التي نوقشت في المحاضرة. 
١٣٣. إعـالن تـلفزيـونـي – ُيـعد الـمتعّلمون كمجـموعـة إعـالًنـا تـلفزيـونـًيا مـدتـه30 ثـانـية حـول مـوضـوع 
قــيد الــمناقــشة حــالــيا فــي الــقاعــة الــصفية. الــتغييرات الــُممكنة: اطــلب مــنهم األداء فــي اإلعــالنــات 

الخاصة بهم. 
١٣٤. الـمزج – يـكتب الـمتعلمون بـصمت تـعريـف أو يـطرحـون فـكرة مـن خـالل الـعصف الـذهـني لـعدة 
دقـائـق. ثـم يـقومـون بـتشكيل مجـموعـات بـحيث يـقرأ اثـنان مـنهم أفـكارهـم مـع دمـج عـناصـر بـعضهم، 
ثــم يــقرأ ُمــتعلم ثــالــث فــكرتــه، ويــتم الــدمــج مــع الــمتعلَمْين الــسابــقين حــتى يــتم دمــج (أو مــحاولــة 

دمج) كل فرد في المجموعة. 
١٣٥. الــتابــلوه البشــري أو نــمذجــة الــقاعــة الــصفية – تــقوم كــل مجــموعــة بــعمل مــشاهــد حــية 

(باستخدام الجمادات أيًضا) تتعلق بمفاهيم أو نقاشات الفصول الدراسية. 
١٣٦. الـبناء مـن مـكونـات مـقيدة - قـم بـتوفـير مـوارد محـدودة (أو قـائـمة مـنفصلة مـن األفـكار الـتي 
يـــجب اســـتخدامـــها) وتـــفريـــغها إمـــا فـــعلًيا أو مـــجازيـــا عـــلى الـــطاولـــة، ثـــم اطـــلب مـــن مجـــموعـــات 
الـمتعلمين لـبناء حـلول فـقط بـاسـتخدام هـذه األشـياء (مـالحـظة: قـد يـكون هـذا الـنشاط مـألـوًفـا مـن 
فـيلم أبـولـو 13). وإن كـان ذلـك مـمكنا، قـم بـتوفـير مـعلومـات مـضلِّلة، واطـلب مـن الـمتعلمين بـناء 

الحل باستخدام الحد األدنى من العناصر الممكنة. 
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١٣٧. تـرتـيب الـبدائـل – يـعطي الـمدرس الـموقـف، ويـفكر كـل ُمـتعلم فـي بـدائـل مـتعددة لـلفعل (أو 
تفسـيرات لـلموقـف) قـدر اإلمـكان. ثـم يـتم تجـميع الـبدائـل فـي قـائـمة، وتـرتـيب المجـموعـات حسـب 

األفضلية. 
١٣٨. الـمحاكـاة - ضـع الـقاعـة الـصفية فـي مـحاكـاة طـويـلة الـمدى (مـثل الـنشاط الـتجاري) لـتمكين 

التعلم القائم على حل المشكالت.  
١٣٩. أســلوب الــتغذيــة الــراجــعة اإلرشــاديــة الجــماعــية - يــقوم شــخص مــا، بــدالً مــن الــمدرس، 
بـاسـتطالع رأي مجـموعـات الـمتعلمين حـول مـا يـصلح، مـا ال يـصلح، وكـيفية إصـالحـه، ومـن ثـم نـقل 

ذلك للمدرس. 
١٤٠. دوائـر تـقويـم نـوعـية الـقاعـات الـصفية – تـشكل مجـموعـة صـغيرة مـن الـمتعلمين لـجنة تـعايـن 

نوعية التدريس والتعلم، وتجتمع بانتظام ويكون المدرس عضوا فيها. 
١٤١. الــبرتــوكــوالت المسجــلة بــشكل صــوتــي أو مــرئــي – يــساعــد تــسجيل الــمتعلمين أثــناء حــل 

المسائل في تقويم إدراك المتعلم لتفكيره الخاص. 
١٤٢. الــمشاهــدة والــعرض الــتخيلي - يــتظاهــر الــمتعلمون بجــلب أشــياء ذات صــلة بــالــمناقــشة 

الحالية وعرضها على القاعة الصفية بينما يتحدثون عن خصائصها. 
١٤٣. سـت درجـات مـن "أخـطاء نـقل الحـمض الـنووي الـريـبي" - عـلى غـرار لـعبة "سـت درجـات مـن 
كــيفن بــيكون" (الــتي يــرتــبط فــيها الــممثلون فــي مــشاريــع مشــتركــة)، تــقدم أنــت للمجــموعــة نــقطة 
بــدايــة مــفاهــيمية وتتحــداهــم لــلقفز إلــى مــفهوم مــعين فــي ســت خــطوات أو أقــل. ويــعّين أحــد 
الـمتعلمين كـحكم فـي كـل مجـموعـة ليحـدد فـيما إذا كـانـت الـقفزة صـحيحة ويسجـل طـبيعة الـقفزات 

إلبالغ المجموعة بها مرة أخرى. 
١٤٤. نــقاشــات الــمالحــظات الــالصــقة – قــّسم الــُمتعلمين إلــى مجــموعــات تــعاونــية واطــلب مــنهم 
الـقراءة، كـل مجـموعـة عـلى حـدة. ثـم اطـلب مـنهم اسـتخدام الـمالحـظات الـالصـقة لـتمييز األمـاكـن 
الـتي يـريـدون التحـدث عـنها فـي الـنص. بـعد ذلـك اطـلب مـنهم إعـادة الـقراءة كمجـموعـة ومـناقـشة 

األجزاء التي تم وضع العالمات عليها. 
١٤٥. الـمناقـشات الـمروحـية. قـّسم الـمتعلمين إلـى مجـموعـات وحـّدد مـوضـوعـات أو مـواقـف مـعينة 
لــكل المجــموعــات مــا عــدا واحــدة. وتــكون المجــموعــة الــرابــعة مجــموعــة تــحفيزيــة. تــختار كــل 
مجـــموعـــة متحـــدث، ويجـــلس المتحـــدثـــون فـــي مـــواجـــهة بـــعضهم، بـــينما يجـــلس بـــاقـــي أعـــضاء 
المجـموعـة وراءهـم (بـشكل يشـبه الـمروحـة). يـناقـش المتحـدثـون مـواقـفهم المحـددة (أو يـثيرون 
الـمزيـد مـن مـواضـيع الـنقاش، إذا كـانـوا مجـموعـة تـحفيزيـة). ويـدخـل كـل بـضع دقـائـق متحـدثـون 

جدد لمواصلة النقاش. 
١٤٦. مـناقـشات كـرة الـثلج – يـشكل الـمتعلمون ثـنائـيات ويـجيبون عـن أسـئلة الـنقاش الـمطروحـة 
مـن قـبل الـمدرس. وبـعد لحـظات قـليلة، تـندمـج الـثنائـيات مـعا لـتشكيل مجـموعـات مـن 4 وتـتبادل 

�16



�

األفـكار وتـندمـج المجـموعـات الـمكونـة مـن 4 لـتشكل مجـموعـات مـن 8، وهـكذا دوالـيك حـتى تشـترك 
كل القاعة الصفية في النقاش. 

اخـتبار الـفرصـة الـثانـية (كـمالحـظة: يـجب تـعديـل مخـطط تـوزيـع الـدرجـات لـتجنب زيـادة الـدرجـات 
غير الضرورية) 

١٤٧. ديــجا فــو - أطــلع الــمتعلمين عــلى الــمدة الــصفية الــتالــية الــتي ســيتم إعــطاؤهــم فــيها اخــتبار 
مـطابـق لـالخـتبار الـذي أجـروه لـلتو، وأفـسح الـوقـت أمـامـهم كمجـموعـات لـمناقـشة إجـابـاتـهم ولـماذا 

أجابوا بهذه الطريقة. سيتم إجراء االختبار الثاني من قبل األفراد أيًضا. 
١٤٨. قـاعـدة80/20 – يـدرك الـمتعلِّمون أن يـتوقـعوا االخـتبار الـثانـي مـباشـرة بـعد االخـتبار األول، 

حيث تكون فيه 80٪ من األسئلة مطابقة و20٪ مختلفة عن االختبار األول. 
١٤٩. مـا يـصل إلـى الـنصف – وّفـر لـلمتعلمين خـيار إعـادة إجـراء االخـتبار، لـكن يـمكنهم فـقط كسـب 
نـقاط إضـافـية تـساوي 50٪ مـن الـنقاط الـتي تـمت اإلجـابـة عـنها بـشكل خـاطـئ فـي أول اخـتبار (أي 
أن الـمتعّلم يـحصل عـلى نـصف الـدرجـة لـإلجـابـة الـصحيحة عـن كـل سـؤال، إذا تـمت اإلجـابـة عـن هـذا 

السؤال بشكل خاطئ سابقا). 
١٥٠. االخــتبارات الجــماعــية / الــتقييم الجــماعــي - يــسمح لــلمتعلمين بــإجــراء االمــتحان كــفريــق 
واحــد ويتحــدثــون مــع بــعضهم بــصوت مــسموع أثــناء االمــتحان (ولــكن لــيس بــصوت عــال تــسمعه 

المجموعات األخرى)، ثم يتشارك جميع المتعلمين الدرجة نفسها. 
١٥١. االخــتبارات الجــماعــية / الــتقييم الــفردي- يــسمح لــلمتعلمين بــعرض االخــتبار ومــناقشــته 
كـفريـق واحـد، لـكن يـقوم كـل ُمـتعلم بـتعبئة ورقـة اخـتبار فـرديـة، وبـالـتالـي لـيس بـالـضرورة أن تـكون 

النتائج هي نفسها للمجموعة بأكملها. 
١٥٢. االخـتبار الـثانـي للمجـموعـة – يـخضع الـمتعلمون الخـتبار فـردي فـي الـبدايـة. ثـم يجـرون نـفس 
االخـتبار مـرة ثـانـية، لـكن هـذه الـمرة فـي مجـموعـة، ويـعللون إجـابـاتـهم. وُتحسـب لـلنتائـج الـفرديـة 

نقاًطا أكثر من جهد المجموعة. 
١٥٣. ارسـم شـريـكك – يـرسـم جـميع الـمتعلمين رقـًما، ويـبحثون عـن شـريـك لـهم عـنده الـرقـم نـفسه، 

ثم يتبادل كل متعلم المعلومات مع شريكه في الدقائق األخيرة من االختبار. 
يوتيوب 

١٥٤. شـــروحـــات الـــفيديـــو - بـــاســـتخدام كـــامـــيرا ويـــب، يـــتم تـــسجيل الشـــروحـــات ذات الـــصلة 
بالموضوع ونشرها على موقع يوتيوب. 

١٥٥. فـيديـو الـُمتعلم –يمـكن تسـجيل مشرـوعاـت، عرـوض، أو خطـاباـت المـتعلمين بشـكل فيـديوـ بدـال 
من عروض باوربوينت، ورفعها على اإلنترنت حتى يتسنى للصف مشاهدتها. 
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١٥٦. طـــريـــقة األعـــين الـــمغلقة - لـــمنع الـــمتعلمين فـــي الـــمنزل مـــن قـــراءة الـــعروض (مـــثل إلـــقاء 
الـقصائـد) الـتي كـان مـن الـمفترض حـفظها لـرفـعها عـلى مـوقـع يـوتـيوب، اطـلب مـنهم تـقديـم األداء 

وأعينهم مغلقة. 
١٥٧. اخـتبارات الـفيديـو الـتفاعـلي الـقصيرة - يـمكن لـلمدّرسـين اسـتخدام الـتعليقات الـتوضـيحية 
(مـربـعات الـنص) وتـحويـلها إلـى روابـط إلـى الـفيديـوهـات األخـرى الـمرفـوعـة لـغرض إنـشاء اخـتبارات 
"االخـتيار مـن مـتعدد" عـلى الـشاشـة والـتي تـؤدي إلـى ردود فـعل مـتبايـنة مـع الـفيديـو، اعـتمادا عـلى 
كــيفية إجــابــة الــمتعلم. يــتطلب الــنشاط تــصويــر الــعديــد مــن الــفيديــوهــات وبــعض الــعمل عــلى 

تحريرها. 
١٥٨. كــليبات األفــالم - عــرض مــقاطــع قــصيرة مــن األفــالم الــشعبية لــتوضــيح بــعض الــنقاط، بــدء 

محادثة، جعل المتعلمين يتصيدون أخطاء الفيلم، إلخ. 
١٥٩.  الــدمــج مــع عــروض بــوربــويــنت الــتقديــمية. يــمكن دمــج فــيديــوهــات يــوتــيوب مــع عــروض 
بـوربـويـنت الـتقديـمية طـالـما كـان هـناك اتـصال مـفّعل بـاإلنـترنـت. احـفظ عـرض بـوربـويـنت الـتقديـمي 

بعد تسجيل الصوت بصيغة WMV وارفعه على موقع يوتيوب. 
١٦٠. الـحساب المشـترك – يـنشئ الـمدرس اسـم حـساب يـوتـيوب عـام ويـعطي كـلمة السـر لجـميع مـن 

في القاعة الصفية، لكي يتم رفع جميع فيديوهات المتعلمين على نفس الحساب. 

األجهزة النقالة واللوحية 

١٦١. تـألـيف األلـحان الـموسـيقية - يسـتخدم الـمتعلمون الـتطبيقات الـمجانـية (مـثل Synth) إلنـشاء 
نـسختهم الـخاصـة مـن الـلحن الـرئيسـي ألحـد الـمفاهـيم األكـاديـمية (االنـتكاسـية، األغـلفة اإللـكترونـية، 

إلخ) ويعللون أيًضا لماذا يتضمن التأليف العواطف أو التأثيرات التي يتضمنها. 

أجهزة اإلجابة الشخصية، إجابات المتعلمين، والبدائل 

١٦٢. أجهــزة اإلســتجابــة الــشخصية Clickers - يــوفــر الــموردون الــخارجــيون األجهــزة (أجهــزة 
االسـتقبال) للهـيئة الـتدريسـية مـجانـا، بـينما يشـتري الـمتعلمون األجهـزة المحـمولـة (عـادة بـسعر 20 
دوالر)، وقــد يشــتري الــمتعلمون أيــًضا االتــصال بــاإلنــترنــت لــكل فــصل دراســي. يــشمل الــموردون 

 .Turningpointو ،iClicker، CPS األجهزة
١٦٣. األنـظمة الـسحابـية الـبديـلة ألجهـزة اإلسـتجابـة الـشخصية - وتـشمل األنـظمة الـتي تسـتخدم 
مـواقـع االنـترنـت لـتعقب بـيانـات الـُمتعلم الـمدخـلة بـاسـتخدام جـهازه الـخاص (الـحواسـيب المحـمولـة، 
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الــهواتــف الــذكــية، ومــا إلــى ذلــك) واتــصال Wi-Fi الــخاص بــالحــرم الــجامــعي. يــتقاضــى الــموردون 
الــرســوم مــن الــمتعلمين كــل فــصل دراســي (عــادة 20 دوالر) ولــيس هــناك أجهــزة ألعــضاء هــيئة 
 Viaو ،LearningAnalytics، Top Hat Monocle الـــتدريـــس. مـــن األمـــثلة عـــلى هـــذه األجهـــزة

 .Response
١٦٤. PollEverywhere - خـدمـة سـحابـية بـديـلة ألجهـزة االسـتجابـة الـشخصية تسـتخدم الـرسـائـل 
الـنصية إلجـابـات الـمتعلمين. يـتطلب إصـدار الشـركـات، الـموجـه إلـى أعـضاء هـيئة الـتدريـس، دفـع 

المبالغ من قبل المستخدم، لكن اإلصدار المجاني يكفي الستطالع رأي ما يصل إلى 35 ُمتعلما. 
١٦٥. بــطاقــات االســتجابــة الــيدويــة - وّزع بــطاقــات مــوحــدة (أو اطــلب مــن الــمتعلمين إنــشاءهــا) 
يــمكن أن تحــمل عــالــيا كــأجــوبــة مــرئــية عــن أســئلة الــمدرس. عــلى ســبيل الــمثال يــمكن اســتخدام 

الحروف المكتوبة بحجم كبير جًدا على كل بطاقة في أسئلة االختيار من متعدد. 
 (/https://www.plickers.com) بـطاقـات اسـتجابـة محـمولـة مـجانـية للتحـميل - Plickers .١٦٦
يـمكن تـصويـرهـا ضـوئـيا مـن قـبل الـمدرس بـاسـتخدام هـاتـفه الـذكـي، حـتى مـن مـسافـة بـعيدة، لـغرض 

جمع النتائج. 
١٦٧. الـبطاقـات الـملونـة - ُتـوزع عـلى الـمتعلمين (أو ينشـئون بـأنـفسهم) مجـموعـة مـن أربـع بـطاقـات 
بحجــم الــورقــة. يــمكن اســتخدام هــذه الــبطاقــات لــلتصويــت عــلى األســئلة الــمطروحــة فــي الــقاعــة 
الـصفية مـن خـالل رفـع الـبطاقـة الـمعنية إلـى األعـلى. واخـتيارًيـا، يـمكن أن يـكون الجـزء الخـلفي مـن 

كل بطاقة أبيض اللون لكيال يتمكن بقية المتعلمين من رؤية اإلجابات. 
١٦٨. األصـابـع عـلى الـصدر – يـصوت الـمتعلِّمون عـلى أسـئلة االخـتيار مـن مـتعدد مـن خـالل إظـهار 
الـعدد بـأصـابـعهم (1 إلـى 4). حـيث يـضعون أصـابـعهم عـلى صـدورهـم بـدال مـن رفـعها فـي الـهواء؛ 

لكيال يري الُمتعلِّمون اآلخرون تصويت األغلبية. 
١٦٩. اتـفاق الـتوكـيد – اطـرح سـؤاال فـي بـدايـة الـصف تـكون مـتأكـًدا مـن تـصويـت الـمتعلمين عـليه 

باالتفاق، ثم أعد طرح نفس السؤال بعد استكشاف المحاضرة / النقاش للمفهوم بتعّمق أكبر. 

إنشاء المجموعات 

١٧٠. التقسـيم السـريـع - قـّسم الـصف إلـى قـسمين مـتساويـين تـقريـبا لـلمهام الـمتوازيـة والـمتزامـنة 
مــن خــالل اســتخدام تــواريــخ مــيالد الــمتعلمين: "إذا كــان يــوم مــيالدك يــوافــق عــدًدا فــردًيــا، نــفذ 
الـمهمة س ... إذا كـان يـوم مـيالدك، يـوافـق عـدًدا زوجـًيا، نـفذ الـمهمة ص. الـتغييرات األخـرى تـشمل 
الـذكـور واإلنـاث، أشهـر الـميالد،  األطـوال الـزوجـية أو الـفرديـة لـلمتعلمين (5.10 بـوصـة مـقابـل  5.11 

بوصة). 
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١٧١. بــطاقــات الــسؤال والــجواب - قــم بــعمل بــطاقــات فهــرســة لــكل ُمــتعلم فــي الــقاعــة الــصفية؛ 
نــصفها يــتضمن أســئلة حــول مــحتوى الــصف والــنصف األخــر يــتضمن اإلجــابــات الــصحيحة. اخــلط 
الــبطاقــات لــيعثر كــل ُمــتعلم عــلى الــزمــيل الــمناســب بــمقارنــة األســئلة واإلجــابــات عــلى الــبطاقــات 

الخاصة بهم. 
١٧٢. تــصغير الــصور - عــندمــا تــريــد مــن الــمتعلمين تــشكيل مجــموعــات جــديــدة، قــم بــتركــيب 
مجــموعــة مــن بــطاقــات الفهــرســة الــتي ســيتم تجــميعها مــعا حســب الــموضــوع، ومــررهــا بــشكل 
عــشوائــي لــلمتعلمين لــلبحث عــن األعــضاء اآلخــريــن لمجــموعــاتــهم الجــديــدة. عــلى ســبيل الــمثال: 
مجـموعـة مـن أربـع بـطاقـات تـحتوي عـلى صـورة ألوروبـا عـلى الـخارطـة، ثـم صـورة لـفرنـسا، ثـم بـرج 
ايـفل، ثـم شـخص يـرتـدي قـبعة (مـوضـوعـيا، يـتم تـصغير الـصور مـن األبـعد إلـى أقـرب، ويـجب أن 

يجد المتعلمون الزمالء في مجموعة الصور المصغرة الخاصة بهم). 
١٧٣. تـقاسـم السـرعـة - يـكتب الـمتعلمون الـتعريـفات والـمفاهـيم وأسـئلة االخـتبار الـقصير ومـا إلـى 
ذلـك عـلى بـطاقـات الفهـرسـة، يـشكلون دائـرتـين متحـدتـي الـمركـز، ويـقفون فـي مـواجـهة بـعضهم. 
يــتبادل الــمتعلم مــعارفــه لــمدة ثــالثــين أو ســتين ثــانــية مــع الــشخص الــمقابــل لــه، ثــم تــدور الــدائــرة 
الـخارجـية بـحيث يـكون لـكل شـخص شـريـك جـديـد وبـالـتالـي تـتكرر الـمشاركـة. ويـمكن الـنشاط أن 

يستمر حتى يكمل كل متعّلم الدائرة. 
١٧٤. الـدوران الـثالثـي – قـّسم الـمتعلمين إلـى مجـموعـات مـن ثـالثـة أفـراد، ورّتـب المجـموعـات فـي 
دائـرة كـبيرة حـيث تـعمل كـل مجـموعـة ثـالثـية عـلى مـشكلة. بـعد ذلـك أعـِط لـكل فـرد فـي المجـموعـة 
رقــًما؛ 1، 2، و3. يــبقى الــرقــم 1 فــي وضــع الــثبات، ويــدور الــرقــم 2 بــاتــجاه عــقارب الــساعــة، بــينما 
يـدور الـرقـم 3 بـعكس اتـجاه عـقارب الـساعـة. ثـم تـعمل الـفرق المجـموعـات الجـديـدة الـمشكلة عـلى 

حل مسألة جديدة. 
١٧٥. اذهــب إلــى مــكانــك - الــصق عــالمــة بــتفضيالت مــختلفة (مــؤلــفون مــختلفون، مــهارات، نــوع 
مـعين مـن الـمشاكـل الـتي يـجب حـلها، وقـيم مـختلفة) عـلى جـداريـن مـتقابـلين واسـمح لـلمتعلمين أن 

يختاروا بأنفسهم مجموعة عملهم. 
١٧٦. الــزوايــا األربــعة - اطــرح مــوضــوًعــا مــختلًفا فــي كــل زاويــة مــن زوايــا الــغرفــة واطــلب مــن 
الـمتعلمين اخـتيار واحـدة، وكـتابـة أفـكارهـم حـول هـذا الـموضـوع، ثـم الـتواجـه إلـى الـزاويـة الـتي 

قاموا باختيارها ومناقشة اآلراء مع اآلخرين الذين اختاروا أيضا هذا الموضوع. 
١٧٧. أوراق الـلعب - قـم بـتشكيل المجـموعـات حسـب مجـموعـات أوراق الـلعب (تـريـفيل، الـقلب، 
إلـخ)، حسـب الـبطاقـات (الـملك، الـشاب...)، أو حسـب األرقـام. يـمكنك تحـديـد األدوار مسـبقا حسـب 

البطاقة. 
١٧٨. نـقطة لـكل فـرد - عـند الـعد لـلثالثـة، يشـير الجـميع إلـى شـخص مـعين فـي المجـموعـة. يـقرر 

الفائز من الذي يقوم باستخالص المعلومات وتلخيصها لكل القاعة الصفية.  
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وسائل التعارف 

١٧٩. تحــديــد الــسمات غــير الــواضــحة فــي الشــريــك - يــتشارك الــمتعلمون مــع بــعضهم وُيــكلفون 
بــتعلم شــيء واحــد غــير واضــح عــن الشــريــك اآلخــر مــن خــالل الــنظر إلــيه. ثــم يــقومــون بــتقديــم 
شـريـكهم إلـى الـقاعـة الـصفية بـالـكامـل. يـمكن لـلمدرسـين اسـتغالل هـذا الـوقـت فـي إعـداد مخـطط 

جلوس بسيط للمتعلمين والبدء في التعّرف على أسمائهم. 
١٨٠. اخـتيار سجـل الـقصاصـات - ضـع الـمتعلمين فـي مجـموعـات وأعـِط كـل مجـموعـة حـزمـة كـبيرة 
مـن الـصور الـمطبوعـة (يـفضل أن تـكون مـنّضدة أو مـختلفة فـي األشـكال / األحـجام) واطـلب مـنهم 
كمجـــموعـــة اخـــتيار مجـــموعـــة الـــصور الـــتي تجســـد رد فـــعلهم / تـــعريـــفهم حـــول الـــموضـــوع قـــيد 

المناقشة، مع شرح السبب. 
١٨١. مــقابــلة الــمشاهــير - يتحــدث الــمتعلمون عــن آخــر لــقاء لــهم بــشخص مــشهور، حــتى لــو كــان 

مجّرد سرد قصة عن أحد أصدقائهم أو أقربائهم الذي التقى بأحد المشاهير. 
١٨٢. لـعبة األسـماء - يـشكل الـمتعلمون دوائـر فـي مجـموعـات تـتكون مـن 8 إلـى 10 أفـراد ويـذكـر 
كـل فـرد عـلى حـدة اسـمه مـع حـركـة تـبدأ بـنفس الحـرف الـذي يـبدأ فـيه اسـمه، عـلى سـبيل الـمثال: "أنـا 
مـاهـر الـُمَصفِّق" وعـلى الـنحو األمـثل، يـجب أن يـؤدي الـمتعلم الحـركـة أيـًضا. ثـم يـتابـعون فـي الـدائـرة 
بــذكــر األســماء وأداء الحــركــات، مــع إضــافــة األســماء فــي كــل مــرة، حــتى يــقوم آخــر شــخص فــي 

الدائرة بذكر أسماء الجميع وأداء جميع الحركات. 
١٨٣. الــبنغو البشــري – يــتعرف الــمتعلمون عــلى بــعضهم بــدايــة الــفصل الــدراســي مــن خــالل الــقيام 
بـمسابـقات الـبحث عـن األدلـة الـتي تـصممها كنشـرات: "قـم بـالـعثور عـلى شـخص يـكره الجـزر، شـخص 

يملك سيارة ألمانية، شخص قرأ كتاب عن الغواصات، إلخ" 
١٨٤. صـف الـرقـص – يـصطف الـمتعلمون وفـًقا لمسـتوى مـوافـقتهم عـلى مـوضـوع جـدلـي: الـموافـق 

بقوة في جانب، والرافض بقوة في الجانب اآلخر. 
١٨٥. حــقيقتان وكــذبــة – تــجول فــي جــميع أنــحاء الــقاعــة واطــلب مــن كــل مــتعلم أن يــخبر عــن 

معلومتين حقيقيتين وأخرى كاذبة عن نفسه، بدون توضيح المعلومة الكاذبة. 
١٨٦. بـطاقـات األسـماء الـثالثـية – قـم بـتلويـن بـطاقـات األسـماء الـرمـزيـة واطـلب مـن الـمتعلمين 
تشكيل مجموعات من ثالثة أفراد يحملون بطاقات األسماء ذات اللون نفسه، ثم تقديم أنفسهم. 
١٨٧. رســم الــمقدمــة - اطــلب مــن الــمشاركــين رســم صــورة، دون اســتخدام أي حــروف، تــعبر عــن 

عنصر رئيسي من تجربتهم أو فلسفتهم أو شخصيتهم. 
١٨٨. الـتزلـج السـريـع - عـلى غـرار الـريـاضـة األولـمبية الـتي يتحـرك فـيها الـريـاضـي بسـرعـة فـي دائـرة، 
يــصطف الــمتعلمون فــي دائــرة ويــتقدمــون كــّل مــنهم عــلى حــدة لــذكــر نــبذة شــخصية ســريــعة (أنــا 
بــلجيكي، لــدي حــساســية مــن الــفول الــسودانــي، أنــا أحــب الــموســيقى الــكالســيكية) ثــم يــعودون 

ألماكنهم مرة أخرى. 
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١٨٩. سـحابـة ربـط الـكلمات - اجـمع ردود االقـتراع السـري الـذي يـتطلب ربـط الـكلمات بـالـموضـوع 
الـذي تـقدمـه، ثـم قـم بـلصقها فـي إحـدى أدوات تـولـيد سـحابـة الـكلمات إلنـشاء صـورة تظهـر الـكلمات 

التي استخدمت أكثر من غيرها. 
١٩٠. اإلجـابـة عـلى أّيـة ثـالثـة - اكـتب 5 أسـئلة عـلى السـبورة واطـلب مـن الـمتعلمين الـوقـوف (أو 
تـشكيل ثـنائـيات) واإلجـابـة عـلى أي 3 مـن األسـئلة الخـمسة الـتي طـرحـت. مـن األمـثلة عـلى هـذه 
األسـئلة: "لـقد رغـبت دائـًما فـي ...، الـشخص الـذي أعـجب بـه أكـثر مـن غـيره هـو ...، أهـم مـسؤولـيتان 
مـن مـسؤولـيات الـعمل لـدي هـما ___ و___، أنـا مـن أشـد الـمعجبين بـ ...، مـن أسـباب انـضمامـي لهـذا 
الـمجال هـو ...، مـن األشـياء الـتي ال يـعرفـها عـني إال الـقليل هـو ... ". ويـمكن أيـًضا اسـتخدام األسـئلة 

المتعلقة بالمحتوى لمراجعة المواد المقدمة. 
١٩١. لــعبة اســم الــعائــلة - لــمساعــدة الــمتعلمين (ومــساعــدتــك) فــي الــتعرف عــلى أســماء بــعضهم ، 
اطـلب مـنهم مـشاركـة بـعض الـمعلومـات الـتاريـخية عـن أسـمائـهم بـما فـي ذلـك: 1) مـن أطـلق عـليهم 
أســماءهــم، 2) كــيف تــقرر اخــتيار أســمائــهم، 3) هــل يهــتمون بــمن أطــلق عــليهم أســماءهــم وهــل 
يـعرفـون هـذا الـشخص، 4) هـل يـحبون أسـماءهـم، 5) هـل كـانـوا يـفضلون أسـماء مـختلفة، 6) هـل 

لديهم لقب، وما إلى ذلك. 
١٩٢. مـا اسـمك؟ - اجـمع كـل اثـنين مـن الـمتعلمين مـًعا واسـمح لـهم بـإجـراء مـقابـلة لـبعضهم لـمعرفـة 
أسـمائـهم األولـى والـوسـطية، مـع اإلشـارة إلـى أي تـفرد ثـقافـي لـالسـم. ثـم اجـعل كـل مـتعلم يـقدم 

شريكه لبقية المتعلمين في القاعة الصفية مع مشاركة ما تعلمه عن اسم (أسماء) شريكه. 
١٩٣. االصـطفاف - اطـلب مـن الـمتعلمين تـرتـيب أنـفسهم فـي صـف حسـب قـياس بـعض الـخصائـص 
(أي الــطول، الــسن، تــاريــخ الــميالد، مســتوى االهــتمام بــالــريــاضــة، ومــا إلــى ذلــك). ولــتطويــر هــذا 

النشاط، اطلب من المتعلمين إكمال هذه المهمة بدون كالم. 
١٩٤. عجـــلة فـــي عجـــلة – اطـــلب مـــن نـــصف الـــمتعلمين فـــي الـــقاعـــة الـــصفية أن يـــشكلوا دائـــرة 
ووجـوهـهم إلـى الـخارج. ثـم اطـلب مـن الـنصف اآلخـر فـي الـقاعـة الـصفية تـشكيل دائـرة حـول هـؤالء 
الـمتعلمين، مـع تـوجـيه وجـوهـهم إلـى الـداخـل، بـحيث يـواجـهون الـمتعلمين فـي الـدائـرة الـداخـلية. 
يـبقى الـمتعلمون جـالسـين فـي الـدائـرة الـداخـلية طـوال الـتمريـن، فـي حـين تـدور الـدائـرة الـخارجـية 
بـاتـجاه الـيمين؛ يتحـرك شـخص واحـد فـي كـل مـّرة دوران. ومـع تـشكل لـثنائـي جـديـد مـن الـمتعلمين 
فـي كـل مـرة، قـدم مـوضـوع لـلمناقـشة / سـؤال يـساعـد الـمتعلمين فـي الـتعرف عـلى بـعضهم. تـأكـد مـن 
أن ِكـَلي الشـريـكين لـديـهما الـوقـت الـكافـي لـلمشاركـة. تـشمل بـعض األمـثلة عـلى ذلـك: مـا هـي أعـظم 
إنــجازاتــك فــي الــحياة مــن وجــهة نــظرك؟ مــن هــو الــشخص الــذي لــه الــتأثــير اإليــجابــي األكــبر عــلى 

حياتك؟ ما هي أفضل جوانب شخصيتك ولماذا؟ 
١٩٥. مـسابـقات الـبحث عـن األدلـة - اطـلب مـن الـمتعلمين أن يـتجولـوا فـي أنـحاء الـقاعـة ويحـددوا 
مـكان الـزمـالء الـذيـن يـنتمون إلـى فـئات مـعينة (أي أطـفال وحـيدون، عـاشـوا فـي الـخارج، ثـنائـي أو 
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مـتعدد الـلغات، نـفس الـتخصص، ومـا إلـى ذلـك). كـما يـمكنك أيـًضا تـضمين الـبيانـات الـتي تـدور حـول 
محتوى القاعة الصفية. 

١٩٦. تـمريـن تـوقـعات الـمساق الـتعليمي - اكـتب اسـم الـمساق الـتعليمي عـلى السـبورة. واطـلب مـن 
الـمتعلمين أن يـكتبوا بـشكل فـردي ثـالثـة تـوقـعات لـديـهم عـنك أو عـن الـمساق الـتعليمي. ثـم ضـع 
الـمتعلمين فـي مجـموعـات صـغيرة وأخـبرهـم بـأن عـليهم الـتوصـل إلـى اتـفاق بـشأن 3 – 5 تـوقـعات 

لمجموعتهم. بعد ذلك اسمح للمجموعات بإطالع الصف بأكملها بالنتائج. 

األلعاب (مفيدة للمراجعة) 

١٩٧. الـكلمات الـمتقاطـعة – قـم بـإنـشاء كـلمات مـتقاطـعة كـدلـيل لـلمتعلمين لـمراجـعة الـمصطلحات 
أو الـتعريـفات أو الـمفاهـيم قـبل االخـتبار. تـوفـر بـعض الـمواقـع عـلى االنـترنـت إمـكانـية أتـمتة إنـشاء 

الكلمات المتقاطعة. 
١٩٨. لعــبة الخــطر – مــارس لــعبة الخــطر مــع الــمتعلمين مــثل الــبرنــامــج الــتلفزيــونــي. اطــلب مــنهم 
اسـتغراق الـوقـت الـكافـي فـي الـتحضير (انـظر quizboxes.com لـمعرفـة طـريـقة أبسـط). يـمكن أن 
تسـتخدم هـذه الـلعبة أيـًضا كـوسـيلة لـبدء الـمحادثـة (مـثل مـعرفـة مـا يـعرفـه الـمشاركـون بـالـفعل عـن 

مادتك أو جامعتك، وما إلى ذلك). 
١٩٩. الـبنغو – ضـع إجـابـات مـختلفة عـلى بـطاقـات الـبنغو (مـع اسـتخدام كـلمات وتـرتـيب مـختلف فـي 
كـل بـطاقـة)، ثـم اجـعل الـمتعلمين يـتبادلـون الـبطاقـات عـند قـراءة الـتعريـف شفهـًيا. يـفوز الـشخص 

الذي يحصل أوالً على صف أو عمود كامل. 
٢٠٠. الــقامــوس الــمصور - يــصلح هــذا الــنشاط لــلمفاهــيم الــهامــة والــمصطلحات خــصوًصــا. اجــعل 
الــمتعلمين يــمارســون لــعبة الــقامــوس الــمصور، حــيث يــقوم أحــدهــم بــرســم الــصور فــقط، والــباقــي 

يخمن هذا المصطلح. 
٢٠١. كــلمة الســر – يــصلح هــذا الــنشاط لــلمفاهــيم والــمصطلحات أيــًضا. يــحاول أحــد الــمتعلمين أن 
يـجعل شـريـكه يـقول الـمصطلح الـرئيسـي مـن خـالل الـمراوغـة، وال يـمكن أن يـقول أي مـن الـكلمات 

الممنوعة المكتوبة على البطاقة المعدة مسبًقا. 
٢٠٢. تخـمين كـلمة السـر - يـكشف الـمدرس عـن قـائـمة مـن الـكلمات (خـاصـة األسـماء) الـواحـدة تـلو 
األخــرى وعــند كــل نــقطة محــددة، ويــطلب مــن الــمتعلمين تخــمين الــمصطلحات الــرئيســية الــتي 

ترتبط بها. وتصبح التلميحات محددة تدريجًيا لجعل اإلجابة أكثر وضوًحا. 
٢٠٣. عشــرون ســؤال – حــّدد شــخص، نــظريــة، مــفهوم، أو حــدث، إلــخ، ألحــد الــمتعلمين واجــعل 
شـريـكه يـطرح أسـئلة تـكون اإلجـابـة عـليها بـ"نـعم" أو "ال" لتخـمين الـمفهوم. تـمارس هـذه الـلعبة أيـًضا 

على المستوى العام، بتحديد متعلم واحد يستقبل األسئلة من الصف بأكمله. 
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٢٠٤. ســاحــات هــولــيوود - اخــتر مجــموعــة مــن الــمتعلمين للجــلوس مــثل الــمشاهــير فــي الجــزء 
األمـامـي مـن الـقاعـة الـصفية. الـتغييرات الـممكنة: اسـمح لـلمشاهـير بـاسـتخدام الـكتب والـمالحـظات 

في تقرير كيفية مساعدة المتسابقين. 
٢٠٥. الخـربـشة - اسـتخدم عـنوان الـفصل (أو الـمساق الـتعليمي) كمجـموعـة مـن األحـرف يـتم تـكويـن 
الـكلمات مـنها (عـلى سـبيل الـمثال، الحـمض الـنووي لـلميتوكـونـدريـات) واسـمح للمجـموعـات بـممارسـة 
الـعصف الـذهـني لـتكويـن أكـبر عـدد مـمكن مـن الـكلمات مـن تـلك الـقائـمة، ولـكن يـجب أن تـكون جـميع 
الـكلمات ذات صـلة بهـذا االخـتبار. الـتغييرات الـممكنة: يـمكن مـمارسـة لـعبة الخـربـشة عـلى السـبورة 

بعد ذلك. 
٢٠٦. مـن أنـا؟ - ضـع مـصطلًحا أو اسـًما عـلى ظهـر كـل مـتعلم، دون أن يـراه، ثـم يـتجول كـل مـتعلم 
حـول الـقاعـة، ويـطرح عـلى الـمتعلمين اآلخـريـن أسـئلة تـكون اإلجـابـة عـنها بـاسـتخدام "نـعم" أو "ال" 

في محاولة لتخمين هذا المصطلح الموجود على ظهره. 
٢٠٧. تـذكـرة الخـروج مـن الـباب - فـي نـهايـة الـصف، اطـلب مـن الـمتعلمين تـلخيص مـحاضـرة الـيوم، 
أو تـقديـم نـتيجة تـعّلم جـديـدة ومـهمة عـلى المسـتوى الـشخصي (مـن 3 – 5 جـمل)، ثـم يـعرضـون 

إجاباتهم على المدّرس باعتبارها تذاكرهم للخروج من الباب. 
التفاعل من خالل الواجبات المنزلية 

٢٠٨. الـبحث عـن الشـركـة - يـبحث الـمتعلمين عـبر اإلنـترنـت عـن شـركـة تسـتخدم الـمفاهـيم / األفـكار 
الصفية، ويجب أن يبرروا اختيارهم في الدرس القادم. 

٢٠٩. ســجالت الــتعلم الــتشخيصية - يــتتبع الــمتعلمون قــائــمة الــنقاط الــرئيســية فــي الــمحاضــرات 
وقـائـمة ثـانـية بـالـنقاط غـير الـواضـحة. ثـم يـفكرون فـي الـمعلومـات ويحـللونـها ويـشخصون مـواطـن 

ضعفهم.  
٢١٠. تحـليل الـعملية - يـتتبع الـمتعلمون الخـطوات الـتي يتخـذونـها إلنـهاء مـهمة مـا ويـعقبون عـلى 

نهجهم في القيام بذلك. 
٢١١. سـجالت الـدراسـة - الـوقـت الـمنتجة - سـجالت قـصيرة يـحتفظ بـها الـمتعلمون حـول مـدى 
فترة دراستهم في القاعة الصفية. تتيح المقارنة رؤية التفاوت ألولئك الذين لديهم التزام أقل. 

٢١٢. الـدفـاتـر ذات اإلدخـاالت الـمزدوجة - يـدون الـمتعلمون أوالً األفـكار الـمهمة مـن الـقراءة، ثـم 
يجيبون شخصًيا. 

٢١٣. بــيان الــبحث أو المشــروع - اكــتب خــطة مــنظمة إلجــراء بــحث لــلفصل الــدراســي أو لــتنفيذ 
مشروع كبير. 

٢١٤. الـمحافـظ المشـروحـة - يـقوم الـمتعلم بـالـعمل اإلبـداعـي، مـع شـرح الـعمل الـمتعلق بـمحتوى 
المساق التعليمي وأهدافه. 
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أسئلة المتعلمين 

٢١٥. أســئلة الــمتعلمين (بــطاقــات الفهــرســة) - فــي بــدايــة الــفصل الــدراســي، قــم بــتمريــر بــطاقــات 
الفهــرســة واطــلب مــن كــل مــتعلم أن يــكتب ســؤاالً عــن الــصف وتــوقــعاتــك. تــمرر الــبطاقــات إلــى 
الـمتعلمين فـي الـقاعـة، ويـضيف كـل مـتعلم عـالمـة صـح إذا وافـق عـلى أن هـذا الـسؤال مـهم بـالنسـبة 

له. وبهذه الطريقة يعرف المدرس ما الذي يثير قلق المتعلمين. 
٢١٦. أسـئلة الـمتعلمين (الـقرار بـاإلجـماع) - أوقـف أي نـشاط فـي الـقاعـة الـصفية واجـمع الـمتعلمين 
فــي مجــموعــات مــن أربــعة أفــراد، واطــلب مــنهم أن يــأخــذوا خــمس دقــائــق ليحــددوا الــسؤال الــذي 

يظنون أنه األهم لكي تجيب عليه في الحال. 
٢١٧. األسـئلة كـواجـبات مـنزلـية - يـكتب الـمتعلمون األسـئلة قـبل بـدء الـصف عـلى بـطاقـات 3×5. 
مثـالً: "مـا أردت حـًقا مـعرفـته عـن الحـمض الـنووي لـلميتوكـونـدريـات، ولـكنني خشـيت أن أسـأل عـنه، 

هو ..." 
٢١٨. أسـئلة االخـتبار مـن إعـداد الـمتعلمين – يـعد الـمتعلمون أسـئلة شـبيه بـأسـئلة االخـتبار مـع وضـع 
اإلجـــابـــات الـــنموذجـــية عـــليها. الـــتغييرات الـــممكنة: يـــطبق الـــمتعلمون نـــفس الـــنشاط، ولـــكن بـــعد 

تقسيمهم إلى في فرق تجري اختبارات بعضها. 
٢١٩. خـلط أوراق الـدقـيقة - اطـلب مـن الـمتعلمين كـتابـة سـؤال ذي صـلة بـالـمواد، عـلى أال يسـتغرق 
ذلـك أكـثر مـن دقـيقة، ثـم قـم بجـمع جـميع كـتابـاتـهم. قـم بخـلط الـكتابـات وإعـادة تـوزيـعها، واطـلب 
مــن كــل مــتعلم الــرد عــلى ســؤالــه الجــديــد. يــمكن أن يســتمر هــذا الــنشاط لــجولــة ثــانــية أو ثــالــثة 

باستخدام نفس األسئلة. 

تمثيل األدوار 

٢٢٠. تـمثيل األدوار – قـم بـتعيين األدوار لـلمتعلمين لـتمثيل مـفهوم مـا لـكي يـقومـوا بـالـبحث عـن 
أدوارهـم فـي الـمنزل، ثـم تـمثيلها فـي الـقاعـة الـصفية، بـينما يـقوم الـمشاهـدون بـالـنقد وطـرح األسـئلة. 
يـمكن الـقيام بهـذا الـنشاط مـع مـتعلم واحـد أو الـعديـد مـن الـمتعلمين الـمشاركـين فـي تـمثيل األدوار.
٢٢١. تــبادل األدوار بــين الــمدرس والــمتعلم – يــمثل الــمدرس دور الــمتعلم، ويــطرح أســئلة حــول 
الـــمحتوى. ويـــمثل الـــمتعلمون دور الـــمدرس بـــشكل جـــماعـــي، بـــحيث تـــجب عـــليهم اإلجـــابـــة عـــن 

األسئلة. يصلح هذا النشاط كمراجعة / تحضير لالختبار. 
٢٢٢. مـحاكـاة الـمحكمة - قـم بتقسـيم الـمتعلمين فـي الـقاعـة الـصفية لـتمثيل أدوار مـختلفة (بـما فـي 
ذلـك الـشهود، هـيئة المحـلفين، الـقاضـي، الـمحامـين، الـمدعـى عـليه، الـنيابـة الـعامـة، والـحضور) لـتداول 

موضوع مثير للجدل. 
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٢٢٣. مـحاكـاة مـؤتـمر صـحفي - اطـلب مـن الـمتعلمين تـمثيل أدوار صـحفيين مـحققين يـطرحـون 
األسـئلة عـليك بـاعـتبارك الـخبير فـي هـذا الـموضـوع. ويـنبغي عـليهم أن يـبحثوا عـن نـقاط الـتناقـض 
أو األدلـة غـير الـكافـية، مـع مـالحـقتك فـي هـذه الـعملية بـأسـئلة الـمتابـعة لجـميع إجـابـاتـك. الـتغييرات 
الـممكنة: يـمكن الـقيام بـذلـك كـنشاط جـماعـي، حـيث يـقوم الـمتعلمون أوالً بـالـعصف الـذهـني حـول 

األسئلة التي ستطرح. 
٢٢٤. مـحاكـاة مـؤتـمر صـحفي (المتحـدث الـضيف) – قـم بـدعـوة أحـد الـمتعلمين كمتحـدث ضـيف 
وإدارة الــصف كــمؤتــمر صــحفي، مــع إعــداد عــدد قــليل مــن الــمالحــظات ثــم طــرح األســئلة مــن قــبل 

الجمهور. 
٢٢٥. الــمذكــرة التحــليلية - اكــتب تحــليالً مــن صــفحة واحــدة لــقضية مــا، مــع تــمثيل دور صــاحــب 

العمل أو العميل. 

العروض التقديمية للمتعلمين 

٢٢٦. حـوض الـسمك – يـعرض أحـد الـمتعلمين أفـكاره ومـعتقداتـه حـول مـوضـوع مـا أمـام اآلخـريـن 
الـذيـن يـقومـون بـدورهـم بـتدويـن الـمالحـظات ثـم يـكتبون الـرد. تـجنب طـرح األسـئلة. الـتغييرات 
الـممكنة: يـقوم اثـنان مـن الـمتعلمين بـإجـراء مـناقـشة أمـام الـقاعـة الـصفية، فـي حـين يـقوم اآلخـرون 

بتدوين المالحظات وكتابة الرد. 
٢٢٧. الـقافـية الـمفروضـة - بـينما يـقدم الـمتعلمون عـناصـر فـرديـة مـن الـعرض الـتقديـمي للمجـموعـة، 
يـمكن أن يـطلب مـنهم إضـافـة قـافـية اصـطناعـية إلظـهار إبـداعـهم. عـلى سـبيل الـمثال، يـجب عـلى 
أحـد األعـضاء إضـافـة قـافـية لـكل سـطر فـي الـمقاطـع، أو يتحـدث آخـر بـاسـتخدام األسـماء (ولـيس 

األفعال) فقط. 
٢٢٨. الخـطابـات الـمرتجـلة - يـقوم الـمتعلمون بـإنـشاء كـلمات داللـية، يـضعونـها فـي قـبعة، ثـم يـقوم 

المتطوعين لتقديم العروض بالتحدث لمدة ثانية في كل موضوع. 
٢٢٩. الـــتغذيـــة الـــراجـــعة لـــألقـــران الـــجهولـــين - فـــي عـــروض الـــمتعلمين الـــتقديـــمية أو مـــشاريـــع 
المجـموعـات، شـجع الـمتعلمين الـمراقـبين عـلى تـقديـم الـتغذيـة الـراجـعة الـصريـحة حـيث تـطلب مـنهم 
تقســيم إحــدى الــصفحات إلــى أربــعة أجــزاء وإبــداء الــتعليقات فــيها عــلى كــل مــقدم عــرض. يــمكن 
إجـراء تـعديـالت مـتعددة عـلى هـذا الـنشاط، مـثل فـرض أنـواع مـعينة مـن الـتعليقات (أي أن تـطلب 
تـعليقين مـن بـاب الـمديـح وتـعليقين كـتغذيـة راجـعة بـناءة). بـعد ذلـك، اطـلب مـن الـمتعلمين إنـشاء 

مجموعة من التعليقات الخاصة بالمتعلم "س"، ومجموعة أخرى للمتعلم "ص"، وهكذا. 
٢٣٠. عــروض PowerPoint الــتقديــمية - يــصلح هــذا الــنشاط لــلتدريــس فــي الــبيئات الــتعليمية 
الـتي تسـتخدم الـحاسـوب. فـيمكن أن يـقوم الـمدرس بتقسـيم الـمتعلمين إلـى مجـموعـات تـتكون مـن 
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ثـالثـة أو أربـعة مـتعلمين. ويـركـز الـمتعلمون اهـتمامـهم عـلى فـصل أو مـقال مـا، ثـم يـقدمـون هـذه 
الـمادة إلـى الـقاعـة الـصفية بـاسـتخدام عـروض PowerPoint. اجـتمع بهـذه المجـموعـات قـبل إجـراء 
الــنشاط لتحــديــد اســتراتــيجية الــعرض الــتقديــمي الــخاص بــهم والــتأكــد مــن تــغطية الــمواد بــشكل 

مناسب. 
٢٣١. ألـواح الـعرض – قـم بشـراء لـوح مـن ألـواح الـعرض مـن متجـر لـألدوات الـمنزلـية بـسعر مـناسـب، 
ثــم قــّسمه إلــى أربــعة أجــزاء. اســتخدم هــذه األلــواح األربــعة كســبورة فــي مجــموعــات الــمتعلمين، 

حيث يجلب المتعلمون األلواح إلى األمام لتقديم عروضهم. 

العصف الذهني 

٢٣٢. تخــطيط الــمفاهــيم الجــماعــي- ابــدأ بــاســتخدام ألــواح مــلصقات كــبيرة عــلى الــطاوالت فــي 
أنـحاء الـقاعـة، حـيث يحـمل كـل لـوح عـنواًنـا رئيسـًيا واحـًدا فـقط. يـتجول الـمشاركـون حـول الـقاعـة، 

ويضيفون عناوين فرعية لكل ملصق حتى يكتمل تماًما. 
٢٣٣. تجـــميع األفـــكار الـــمماثـــلة – يـــكتب كـــل مـــتعلم فـــكرة واحـــدة فـــي ورقـــة الصـــقة، لـــتكويـــن 
مجـموعـته الـخاصـة. ثـم يـضع الـمتعلم الـمالحـظات عـلى السـبورة، فـي مـحاولـة لجـمع األفـكار الـمماثـلة 

بالقرب من بعضها. 
٢٣٤. الحـلقة المسـتديـرة – اجـعل المجـموعـات تـقوم بسـرد أهـم 3 إجـابـات عـلى مـشكلة / سـؤال مـا 
بـصمت. ثـم اسـمح لـكل المجـموعـات بـتقديـم فـكرة واحـدة بـشكل حـلقة مسـتديـرة حـتى تسـتنفد كـل 
المجـموعـات الـقوائـم الـخاصـة بـها. قـم بـكتابـة جـميع اإلجـابـات ومـن ثـم نـاقـش كـيفية تـقليل / إعـادة 
تـصنيف اإلجـابـات. اجـعل المجـموعـات تـقوم بـالـتصويـت عـلى أهـم ثـالثـة إجـابـة، تـقديـم الـنتائـج، 

النقاش، والتصويت مرة أخرى. 
٢٣٥. الــعصف الــذهــني عــلى الســبورة - يســتحضر الــمتعلمون الــمفاهــيم والــمصطلحات الــمتعلقة 
بــموضــوع قــيد الــمناقــشة ثــم يــكتبها الــمدرس عــلى الســبورة. ويــمكن لــلمدّرس تجــميعها فــي فــئات 
أثـناء كـتابـة الـردود إذا أمـكن. يـصلح هـذا الـنشاط لـقياس الـمعرفـة المسـبقة وتـركـيز االهـتمام عـلى 

الموضوع. 
٢٣٦. شجـرة الـعصف الـذهـني – أثـناء إجـراء الـعصف الـذهـني عـلى السـبورة، قـم بـوضـع دائـرة حـول 
الـمفاهـيم الـرئيسـية وتـنفيذ الـعصف الـذهـني الـفرعـي عـلى تـلك الـمفاهـيم المحـددة؛ سـتظهر الـنتيجة 

على شكل شجرة تتفّرع فروعها إلى الخارج. 
٢٣٧. الـعصف الـذهـني الـدائـري – اجـمع الـمتعلمين لـمناقـشة قـضية مـا مـع بـعضهم، ومـن ثـم اسـمح 
لــهم بــقضاء بــضع دقــائــق فــي تــدويــن الــمالحــظات الــفرديــة. يــبدأ أحــد الــمتعلمين بــقائــمة الــعصف 
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الـذهـني ويـمررهـا إلـى الـمتعلم عـلى يـمينه، والـذي بـدوره يـقوم بـاإلضـافـة إلـى الـقائـمة ثـم يـمررهـا 
لغيره مرة أخرى. 

٢٣٨. الـكتابـة بـدون كـالم - اطـلب مـن الـمتعلمين الـذهـاب إلـى األلـواح الـمتعددة فـي أنـحاء الـقاعـة 
لـتبادل األفـكار حـول واجـب/مـطلب مـعّين، ولـكن ال تـسمح لـهم بـالتحـدث. يـمكن إجـراء هـذا الـنشاط 

أيًضا في مجموعات. 

التفاعل على اإلنترنت 

٢٣٩. الـدردشـة عـبر اإلنـترنـت (طـوال الـيوم) - بـالنسـبة لـلصفوف الـتي تـجتمع، بـشكل جـزئـي عـلى 
األقــل، فــي بــيئة إلــكترونــية، يــمكن لــلمدرســين مــحاكــاة الــفوائــد المكتســبة مــن الــنقاش فــي غــرفــة 
الــدردشــة (الــمزيــد مــن الــمشاركــة مــن الــمدرســين الــمتحفظين) دون مــطالــبة الجــميع بــااللــتقاء فــي 
غــرفــة الــدردشــة لــمدة زمــنية محــددة. يــبدأ الــيوم بــمشاركــة مــن الــمدرس فــي مــنتدى الــنقاش. 
ويـتجاوب الـمتعلمون مـع الـمشاركـة عـلى الـفور، مـع مـواصـلة الـتحقق مـن الـمشاركـات طـوال الـيوم، 

وقراءة مشاركات أقرانهم والتجاوب عدة مرات على مدار اليوم لتوسيع دائرة النقاش. 
٢٤٠. الـدردشـة (السـريـعة) عـبر اإلنـترنـت - لـقياس مـدى االسـتجابـة السـريـعة لـموضـوع أو مـهمة 
لـلقراءة، انشـر سـؤاالً، ومـن ثـم اسـمح لـلمتعلمين بـالـدردشـة فـي بـيئة مـتزامـنة لـمدة 10 دقـائـق الحـقة 
حــول هــذا الــموضــوع. ســوف تــكشف الــمعايــنة الســريــعة لــنص الــدردشــة عــن الــعديــد مــن اآلراء 
واالتـجاهـات إلجـراء مـزيـد مـن الـنقاش. يسـتطيع الـعديـد مـن الـمتعلمين فـي الـبيئات اإللـكترونـية 
التحـدث بـشكل فـوري، مـع تـحقيق نـتائـج أقـل فـوضـى وأكـثر إنـتاجـية مـن الـتي تـتحقق فـي الـبيئة 

المباشرة. 
٢٤١. الـتقييم عـلى اإلنـترنـت – إن كـنت واحـًدا مـن أولـئك الـذيـن يـدَرسـون فـي الـبيئات اإللـكترونـية، 
قـم بـوضـع جـدوالً زمـنًيا يسجـل فـيه الـمتعلمون بـهويـة مـجهولـة ويـقدمـون الـتغذيـة الـراجـعة حـول 
الـمساق الـتعليمي وأسـلوبـك فـي الـتدريـس. لـكن حـاول أن تـدرك أن عـدم الـكشف عـن الـهويـة عـلى 
اإلنـترنـت يـشجع عـلى الـرد بـطريـقة عـدوانـية فـي بـعض األحـيان أكـثر مـن عـدم الـكشف عـن الـهويـة 

في البيئة المباشرة. 
٢٤٢. كـتابـة مـا قـبل الـصف - قـبل بـضعة أيـام مـن بـدء الـصف اإللـكترونـي، اطـلب مـن الـمتعلمين الـرد 
ســريــًعا فــي بــيئة غــير مــتزامــنة عــلى مــوضــوع هــذا األســبوع. يــجب عــلى كــل مــتعلم مــشاركــة رده 
وطــرح ســؤال واحــد عــلى األقــل إلجــراء مــزيــد مــن الــنقاش. وخــالل االجــتماع الــمباشــر، يــمكن 
للمدرس تناول بعض هذه األسئلة أو المجاالت التي لم يتم تغطيتها في المنتدى غير المتزامن. 

٢٤٣. الـتغذيـة الـراجـعة عـبر الـبريـد اإللـكترونـي - يـطرح الـمدرس أسـئلة حـول طـريـقة تـدريـسه عـبر 
البريد اإللكتروني، ويرد المتعلمون بهوية مجهولة. 
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لـقد سـاعـد الـعديـد مـن األفـراد عـلى مـدى الـسنوات الـماضـية مـن خـالل مـشاركـة أفـكارهـم وأسـالـيبهم 
التعليمية أيًضا. فيما يلي قائمة بأسمائهم: 

• ميلودي بودون  

• أوانا سيمبيان  

• تريس كروز  

• غيل غرابوسكي  

• جيس هارجيس  

• فيكي الفندول  

• اريك مين  

• ليانا ماكجوان  

• سومر ميتشل  

• أليسون موريسون - شيتالر  

• كريستينا بارتين  

• كينغسلي ريفز  

• كينياتا ريفرز  

• إيرين سايتا  

• آنا تيرنر  

• نيكول ويست  

هذا المحتوى مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعي َنسب الُمصنَّف - غير تجاري - الترخيص 
بالمثل BY-NC-SA. يجوز االستخدام والتوزيع لغير األغراض التجارية، يطبق الترخيص بالمثل 
وتستخدم رخصة المشاع اإلبداعي ذاتها. تمت ترجمة أسالييب د. كيفن يي التفاعلية في إدراك. 
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