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    مقدمة -أ

ّ  لل تعليم يصير فعاالأن الكي          ونمويستخّ ،الكثيرة الواجبة الط الب أن يعملوا  الد
ّ  لل  المّر س ونالذي تعلم ماموطب قون  ،المشكلة ونحل  ي ،الرئية ونحثبي ،المخ   . حت  الد

 1و يعتبرون شّيّا. ،مت سع من الوقتديتحر كون  ،همتيستطيع أن يصنع الطالب يتركون كراس
جعل ت التي الطريقة ماا ن يعرفأفي طريقة التعلم الفعال الزم لل  المّرس والمّر سة        

والهيئة  ،تقانواإل ،الطالب لوجّوا المعرفة انكيف يسالّ  ،من أو ل الّرس الطالب فعاال
ّ رس آو يعطي كلمة المحر ض في  ينسون، ال كي  اتعليم نكيف يجعال  ،دالنشيط ل  إخر ال
 2الطالب.

ب دطريقة المحاضرة ةيسيفي اإلنّون المّر سوندعض          تلك الطريقة تصنع  ،يعل مون الط ال 
يصنع الطالب  المحاضرة دائمايستخّم طريقة . دهتمام لنّ الّروسوأقل  من اال ،الط ال ب الملل

ّ  أن يصنع طريقة  المشكلة لنشل كل لرض المّر س. دهذهصعودة  وان يشعر أ كيما المّر س الد
 . الّرس أكثرالط الب  حت  يجيّالت علم الفعال في التعليم 

 الشرحو  اإلخبار ها المّرس دتوصيلعمليدة الذي مالتقّيم ا في طريقة المحاضرةتطبق  
ن المّرس ال م المّرس في التعليم ألخّإست اشرة إل  الطالب. هذه الطريقة مرار داللسان مبا
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و قسط الّراسي. دهذه الطريقة المّرس ال يستطيع أن يعرف تحّيّ  ،قو ة ،الكثير الرأي يحتاج
 3الذي يعلم و الطالب أيضا يستطيع أن يبسط إدتكارهم. اإلستطالة من الطالب لشيئ

يكي ف  منت الطالب دالفعال في التعليم. هوطريقة التعليم ألتي تض هو تعلم الفعالأن  
الفكرة لنما يستطيع أن يعمل لنّ  تو مازال ،إختبار التعليم ال ذي فيه نافعالطالب ليعمل 

 4التعليم.
تعل م الفعال في الحج ة للمّر س يختر طريقة و ال تفكيرالكون من شرح قبله يستطيع أن ي 

الطال ب التعليم. أكثر من انتاج البحث حث  الطالب ال يحتاج فقط لإلستماع في التعليم. 
. و كيف أهم  طريقة  يصنع جمع مع الطالب األخرأو ي يحتاج في القراءة و الكتادة و المناقشة

ل ل و التقويم. في لمحكا ا  ،التفكير لواجبة ال تي يستعمل فيحت   يعمل ا الطالب أن يكون الفعال
ا تمهذا الحال يستخّ  ّ ألن  لنّه تأثير كبيرا إل  إنتاج  ،طريقة تعلم الفعال في التعليم مهم ج

 تعليم الطالب.
 

 التعلم الفعال تعريف -ب
دما أن   5.و نشيط ،مشغول ،خذ من اللغة اإلنجليزي دمعن  مجتهّأ activeكلمة  

learning  
دمعن  تعل م   active learningمن الكلمة المذكور  6.تعليم و خبرةمن اللغة اإلنجليزي دمعن  

 الحال التعليم.دالفعال او تحم س في 

 Muhammad Hifniو   Kamil Ramma Oensyar كما نقل لنه  Melvin L.Silbermanلقا 
الت عليم الفعال هو جهّ ألرس  ولسو ى الحافز و اإلجادة الطالب في تعليم حت   طريقة  التعلم أن

 7أثلج الصّر.
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ليم تعل م الفعال هو جميع األشكل تع   Abdul Wahab Rosyidiو  Ummi Mahmudahلقا 
شكل التعامل مع الطالب اآلخرين او ال في التعليم إم ا امكن من الطالب سالّ لل  الفع
 8الطالب مع المّر س في طريقة التعليم.

تعل م الفعال هو طريقة تضم ن الطالب دالفعال في الأن   من كل اآلراء يمكن خالصتها 
اما شكل التعامل ألرس  الحافز و اإلجادة الطالب حت   طريقة الت عليم أثلج طريقة التعليم 

 الصّر.
 
  م الفعالأقسام تعل -ج

التعليم ينقسم إل  ثالثة أقسام يعني إستراتيجية  دّايةمن  فعاالجعل تعلم الطالب  في 
 9و إستراتيجية إشراك التعلم المباشر. ،البسيطإستراتيجية تقويم  ،تكوين الفرقة

 تكوين الفرقةإستراتيجية  -1
 هذه إستراتيجية ينقسم ال  إحّى لشر قسما : 
 تبادل المكان -أ

 المتواجّون في الفصل -ب
 مجمولة السيرة الذاتية -ج
 التنبؤ -د
 اإللالنات التلفزيون-ه
 أصّقاء لّينا-و
 حقا التعرف -ز
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 القلعة -ح
 إلادة تقّيم -ط
 تهب رياح قوية -ي
 تطوير نظام الفصل األساسية -ك

 تقويم البسيطإستراتيجية  -2
 هذه إستراتيجية ينقسم ال  خمسة أقسام : 
 أسئلة التقويم -أ

 أسئلة الطالب -ب
 التقويم الفوري -ج
 ممثل لينة -د
 مشاكل التعلم -ه

 إستراتيجية إشراك التعلم المباشر -3
 إستراتيجية ينقسم ال  سبعة أقسام : هذه 
 تقسم المعرفة الفعال -أ

 تبادل اآلراء في المجمولة ثالثة أنفرتّوير د -ب
 العودة ال  المكان األصلي -ج
 دث الحيوية في جو التعلم -د
 تبادل اآلراء -ه
 صحيح أو خطا -و



 10المسؤول لن الموضولات -ز
 

 وما يل  أقسام تعلم الفعال داإليجاز :
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 أقسام تعلم الفعال

المباشر إستراتيجية إشراك التعلم رقةإستراتيجية تكوين الف    سيطإستراتيجية تقويم الب 

 تقسم المعرفة الفعال -أ

دتّوير تبادل اآلراء في  -ب
 المجمولة ثالثة أنفر

العودة ال  المكان  -ج
 األصلي

دث الحيوية في جو  -د
 التعلم

 تبادل اآلراء -ه

 صحيح أو خطا -و

المسؤول لن  -ز
 1الموضولات

 

 
 

 تبادل المكان -أ

المتواجّون في  -ب
 الفصل

 مجمولة السيرة الذاتية -ج

 التنبؤ -د

 اإللالنات التلفزيون-ه

 أصّقاء لّينا-و

 حقا التعرف -ز

 القلعة -ح

 إلادة تقّيم -ط

 تهب رياح قوية -ي

يةتطوير نظام الفصل األساس -ك    

 أسئلة التقويم -أ

 أسئلة الطالب -ب

 التقويم الفوري -ج

 ممثل لينة -د

مشاكل التعلم -ه  



 

 

: أقسام تعلم الفعال 1 يالرسم البيان  

 خطوات تعلم الفعال -د
لكن في هذا الفصل  ،في الفصل قبله قّ ذكرت الكاتبة دععض من أقسام تعلم الفعال  

 نوية الحكمية مع الخطواته.االكاتبة ستذكر تعلم الفعال للي قسم الذي مناسبا للمّرسة الث
 تكوين الفرقة جيةيإستيرات -1

 مجمولة السيرة الذاتية -أ
 خطوات :

  من الطالب. 6حتي  3داأللضاء قسم الطالب يكون الفرقة 
  و قولب احسن الخبرة.قل للي الطالب أن هذه العملية تخفر قريحتهم 
  دالصناع مجمولة السيرة الذاتية.قل أن طريقة واحّة ليعرف و إفتخر فصل 
 هذه ألط  قرطاص الجريّة و المعلمة الي كل الفرقة لتظهر السيرة الذاتيتهم .

 تضمين المعلومات التي تجعل الفرقة فخورة. السيرة الذاتية يجب أن يكون
 11ذاتية امام جميع الطالب. اطلب من جميع الفرقة لتقّيم سيرة 

 اإللالنات التلفزيون -ب
 خطوات :  

  انفار. 6قسم الطالب ال  الفرقة ال أكثر من 
  لرض اطلب غلي كل الفرقة ليصنعون اإللالنات التلفزيون ثالثون دقيقة الذي

 البضالة.
 .يجب أن نحتوي هذه اإللالنات للي شعارات و وسائل مرئية 
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 و المخطط العام لإللالن يكفي. ولكن  إذا أراد  شرح أن صنع المفهوم العام
 لالناته فالدأس دذالك.الفرقة لرض اإل

 ناقش خصائص اإللالنات  ،قبل أن تبّأ جميع الفرقة في التخطيط إللالناته
 التي اشتهرت مؤخرا داألنشطة الحيوية.

 .12اطلب من كل الفرقة تقّيم أفكاره و الثناء لل  إدّاع جميع الطالب 
 تطوير نظام الفصل األساسية -ج   

 خطوات : 
 قم دتعيين لّة طالب للعمل كمقادالت. 
  اطلب من المقادل أن يتجول في  ،دقيقة 11دقائق حتي  11في الوقت

 إجراء مقادالت مع الطالب في الوقت المتاح. ،الفصل
 اطلب من المقادلة أن يخبر لن النتائج التي توصلوا  ،في نهاية الوقت المقّم

 13اليها أمام الفصل.
 إستراتيجية تقويم البسيط -2
 أسئلة التقويم -أ    

 خطوات : 
 .قم دترتيب ثالثة او أردعة  أسئلة لمعرفة شكل الطالب 
 ألط  كل الطالب واحّا من كل سؤال تقويم ،قسم الطالب ال  المجمولات، 

اطلب منه مقادلة الطالب  اآلخرين  في المجمولة و الحصول لل  إجادات 
 لألسئلته من المّرس.

 .إلادة تجميع الطالب في المجمولات تم طرح نفس الشؤال لليه 
 ثم أطلب منهم  إدالغ جميع الطالب دما  ،اطلب من كل مجمولة تجميع دياناتهم

 14تعلموه من دعضهم البعض.
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 ممثل لينة  -ب    
 طوات :خ 

 .إشرح أنك تريّ التعرف لل  جميع الطالب في الفصل 
 .تشكل لينة صغيرة من الطالب تمثل  لّدا من تنوع الطالب 
 توجيه أول لضو من ممثل الفصل إل   ،اشرح دعض األشياء التي تفريق الطالب

لتعرف لل   اسأل دعض األسئلة ،إذا كان الطالب يرفع يّه ،الطالب  المتطولين
 مهارته و خبراته و خلفيته و آرائه. الطالب و فهم الوقعات و

 أطلب من المتطوع الثاني أن يكون مختلفا في  ،دعّ سماع إجادة المتطوع األول
 دعض النواحي لن المتطوع األول.

  إستمر في مطالبة دعض الطالب دالتطوع دشكل مختلفة لن أولئك الذينتمت
 15مقادلتهم قبله.

 إستراتيجية إشراك التعلم المباشر -3
 تبادل اآلراء -أ    

 : خطوات 
   إلطاء جّول أسماء لكل الطالب. أطلب من الطالب كتادة أسمائهم لل

 الملصق وارتّائهم.
  .ثم اطلب من اطلب من الطالب االقتران و تقّيم أنفسهم للطالب اآلخرين

العبارات التي تثير آرائهما حول االقتران مشاركة آرائهما دشأن إجادات األسئلة أو 
 القضايا المحيطة دالمواد التي يتم تّريسهم.

  ثم اطلب من الطالب تغيير لالمات األسماء والعثور لل  طالب آخرين يتحّثون
 معهم و آراء الطالب الذين يرتّي هويتهم اآلن.

 16ستمر في العملية حتي التقي معظم الطالب.ا 
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 خالصة -ه
لفية لطالب دالمّرسة الثانوية و خاللغة العردية هي درس صعوب ل كما لرفنا أن  درس 

هذا الصعوب يجب للي المّرس أن يستطيع إشراك الطالب  لحلالطالب أيضا مختلفة. 
دالفعال. و جعل الطالب يتمتعون دائما دتجردة تعلمية ذات معني و جعل الطالب يفكرون فيما 

إستراتيجية إستراتيجية منها ال. تعلم الفعال لنّه أنواع يفعلون أثناء التعليم دطريقة التعلم الفع
كل هذه   ،إستراتيجية إشراك التعلم المباشرو  ،إستراتيجية تقويم البسيط ،تكوين الفرقة

اإلستراتيجية أيضا لّيها أنواع و خطوات التي يمكن أن تكون مرجعا للمّرس في لملية التعليم 
 دحيث التعليم ليس ممال.
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