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 احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالـ على أشرؼ خلق اهلل تعاىل نةينا زلمد صلى اهلل عليه وسلم وبعد. 
ذلػ   إف الةحػ  والتمحػيو والتقػوًن والتطػوير ل عمليػات الوبيػة والتعلػيم أمػر ملػ  تسػتوجةه تطػورات العصػر ومػ     

تطػػػوير اسػػػواتيأيات وأسػػػاليا ودراسػػػق التػػػدريذ ادلسػػػتتدمة واألخػػػذ  ػػػا توصػػػلر إليػػػه التأػػػارب واأل ػػػاث والن ريػػػات 
ادلعاصػػرة ادلسػػتندة إىل علػػم الػػنفذ التعليمػػي احلػػدي ب واأل ػػاث الوبويػػة الػػز أخػػذت ل احلسػػةاف ا زديػػاد ادلطػػرد لػػوعي 

ب وإغلػػاد أنػػواع بديلػػة تتػػواتـ مػػع التطػػور العلمػػيب والقفػػ ة مل عمليػػة الػػتعل الػػنمل التقليػػدي ادلعلمػػنيب وحػػاجتهم إىل ت ػػر
 التقنية الكةرةب الز سهلر ا نفتاح على العامل ومتابعة كل جديد متطور.

دراسػػق تعلميػػة فاعلػػة  قػػدورتا إحػػداث أ ػػر ل و  فكػػاف شلػػا هلػػه تػػذا التطػػور والةحػػ  اسػػواتيأيات وأسػػاليا
يميةب والرقػي بعمليػة الػتعلم إىل أفمػل مسػتويااا إذا أحسػ  ادلعلمػوف والعػاملوف ل احلقػل التعليمػي العملية الوبوية والتعل

استتدامهاب وتوفر اإلمكانات الالزمػة ذلػا. ومػ  تػذط الطراسػق ادلتطػورة الػتعلم التعػاوين الػذي ػلقػق أفمػل بي ػات الػتعلم 
تسػاعدط علػى التعةػر عػ  و مكونات بي ة التعلم داخل الصف حي  غلد ادلتعلم جوا م  احلرية الز متكنه ا ستفادة م  
ل الوقػػر الػػذي غلػػد ادلعلػػم نفسػػه قػػد  ػػوؿ بطريقػػة التعليميػػة رأيػػه وتطػػوير خرباتػػه ادلعرفيػػة واحلياتيػػة ولعلػػه زلػػور العمليػػة 

   .م  ملق  للمعرفةسلسة إىل مرشد وميسر للعملية التعليمية بدً  
ألسػذ الػز بػل عليهػا ؼلتلػف عػ  ن ػاـ ااموعػات الػز يعمػل فيهػا رلموعػة مػ  والتعلم التعػاوين ل حقيقتػه وا

ل تػػػو ل ادليػػػداف الوبػػػوي  اليػػػـو ؽلػػػارسغالػػػا مػػػا و  رل أو تنفيػػػذ ن ػػػاط عملػػػي أو سلػػػربي.الطػػػالب لتحقيػػػق تػػػدؼ معػػػ
أف يةػػىن علػػى أسػػذ الػػتعلم التعػػاوين الرسيسػػة  إىلالػػذي ػلتػػاج العمػػل فيػػه تعػػاوين التعلم الػػن ػػاـ رلموعػػات ولػػيذ حقيقتػػه 
 لتعاوينب وتذا ما ستتناوله تذط احلقيةة.على مهارات العمل اوتدريا الطالب اخلمسة, 

  وي أربع وحدات تدريةية  تي:وتذط احلقيةة 
 . ورلموعاته التعلم التعاوينمفهـو الوحدة  األوىل :  

 تعاوين. الوحدة الثانية : العناصر األساسية للتعلم ال
  . الوحدة الثالثة : الةىن التعاونية
                                                                    .وادلتعلمنيالوحدة الرابعة : أدوار ادلعلم 
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تسةوا احلقيةة بالتعلم التعاوين  ي  يتدرب على زلتواتا ادلستهدفوف هبا بالتعلم التعاوين فيكتذط أن طة  يربنكما 
م  تو بنفسه متك  ما إذا خاصة  ,م  خالؿ التطةيق العملي والنمذجة الز ؽلارسها ادلدرب مهارات التعلم التعاوين
 .وأسسه مهارات التعلم التعاوين

وقد روعي ل بنات تذط احلقيةة التدريةية األسذ العلمية الصحيحة الز  قق التعلم التعاوين وكاف ادلرجع          
األساس فيها كتاب التعلم التعاوين جلونسوف, والتأربة العملية م  خالؿ تطةيق عملي للتعلم التعاوين ي يد ع   ع ر 

لتعليم باألحسات, كما دعمر احلقيةة بعروض مرسية كأمثلة دالة تػ ل مدارس إدارة الوبية وا1424سنوات منذ عاـ 
  لتطةيقات مهارات العمل التعاوين ومهامه.

 عداد فريق اإل      
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 الحقيبةدليل 
 الحقيبةاسم 

   .التعلم التعاوين  
 الهدف العام

  .ب كل صحي  وفاعل التعلم التعاوين تطةيق على ادلعلمنيادل رفني و  تدريا
 :التفصيلية األىداف 

 : أف على الربنامج التدرييب أف يكوف قادرًايتوقع م  ادلتدرب ل هناية 
 . فاعلة تعاوينكوف رلموعات تعلم ي .1

 لتعلم التعاوين.ل يةسااألسالعناصر  ققػل .2

 .ادلواد تدريذل  الةىن التعاونيةف وظي .3

 ل التعلم التعاوين. وادلتعلمدوار ادلعلم   وضي .4
 .ساعة تدريةية   12        : مدة الربنامج

    ادل رفوف الوبويوف وادلعلموف ل سلتلف التتصصات . الربنامج التدرييب:بالف ات ادلستهدفة 
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 المنهاج 

 
 ال م  العنصر الوحدة اليـو

اليـو 
 أربع ساعات .رلموعاتهو  التعلم التعاوينمفهـو  األوىل األوؿ

اليـو 
 الثاين

 ساعتاف األساسية للتعلم التعاوينالعناصر  الثانية

 أربع ساعات الةىن التعاونية  الثالثة
اليـو 
 ساعتاف ل التعلم التعاوين أدوار ادلعلم وادلتعلم الرابعة الثال 

 تدريةية. ساعة 12  ااموع
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 إرشادات للمدربين
 أخي المدرب:

ضػتمة لتحقيػق أتػداؼ احلقيةػة التدريةيػة والتحقػق ادلهمة الز تقػـو هبػا مهمػة كةػرة تتطلػا منػ  بػذؿ جهػود 
م  انتقاؿ أ ر التػدريا إىل ادلتػدربني بأكمػل صػورةب لػذا نأمػل منػ  مراعػاة اإلرشػادات استيػة الػز ستسػاعدؾ بػ ذف اهلل 

 ع  وجل على  قيق أتداؼ الربنامج التدرييب:
يةيػة وإدارتػ  جللسػات التػدريا وغلنةػ  التدر  كفاتتػ قراتة احلقيةة ب كل جيد وتفحو كل زلتويااا ي يػد مػ    .1

 الكثر م  احلرج ل قاعة التدريا.

اصػػطحا احلقيةػػة التدريةيػػة داسمػػا مػػ  مػػا كنػػر ل قاعػػة التػػدريا ألنػػ   تػػاج داسمػػاً إىل زلتويااػػا الػػز أعػػدت  .2
 دلساعدت .

عامػل تػذا  ادلوضوعة لكل جلسة؛الً وفق اخلطة مراعاة ال م  ل الربنامج بدقة واحلرص على استثمار الوقر كام .3
 مساعد ل  قيق أتداؼ الربنامج.

 حقق أتدافها.لت ,إعطات الن ادات التدريةية حقها كاماًل م  ال م  .4
غلعػػل ا للحػػوار والنقػػاش داخػػل القاعػػة, وتػػذا تفعيػػل دور ادلتػػدرب ل الربنػػامج  يػػ  يكػػوف ادلػػدرب منسػػقاً ومػػديرً  .5

 اً. الربنامج التدرييب أكثر أ راً وت ويق

ربني وا سػتفادة ت كيل ااموعػات ب ػكل ع ػواسي بعػد كػل جلسػة تدريةيػة يسػهم ل احلفػاظ علػى حيويػة ادلتػد .6
 إ  إذا اقتمى الن اط ت كيل رلموعات متأانسة  سا التتصو مثاًل.  م  خربات متنوعة

 لسة التدريةية.احلرص على التقوًن التكويل أ نات عملية التدريا يساعد ادلتدرب ل بلوغ أتداؼ اجل .7

تلتػيو عمػػل ااموعػػات بعػػد العػػرض والنقػػاش ووضػػعه علػى شػػكل نقػػاط علػػى السػػةورة أو ال ػػفافية أو السػػةورة  .8
 م  ادلهارات التدريةية ادلهمة جداً الز تستثمر نتاسج التدريا ب كل فاعل. بالورقية وتوجيهه ضلو اذلدؼ

يسػػهم ل تأكيػػد  وتػػذا ,خالصػػة للػػتعلم ادلتحقػػق احلػػرص علػػى الوصػػوؿ ل هنايػػة كػػل جلسػػة تدريةيػػة إىل  ديػػد .9
 التعلم. 

 تأكد م  احلد األدىن م  التمك  لدى مجيع ادلتدربني.خطوة أو مرحلة ل احلقيةة ما مل تأاوز   تت علي  أف .11

بأجبػديتها لػدى ادلتػدربني احوامػاً إلمكانػاام ذ خلطػوة مػا أو مرحلػة مػا عنػد شػعورؾ باإلمكاف اخت اؿ وقر التنفيػ .11
 رباام.وخ

يقػػود إىل ترسػػيق و قيػػق الفاسػػدة ادلرجػػوة  دوار ادلػػتعلم ل الػػتعلم التعػػاوينألادلتػػدربني ومتثيػػل  ,دوار ادلعلػػمأل  متثيلػػ .12
 .م  تذا الربنامج التدرييب 

 .تدوي  ادلالح ات على احلقيةة لالستفادة منها ل تطوير الربنامج وحقيةته التدريةية .13
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 إرشادات للمتدربين : 

 :أخي المتدرب 
 بصفت  أحد ادلعنيني ل ادليداف الوبوي نرشدؾ أ نات التدريا لآليت : 

  ًا ل مجيع األن طة التدريةية. ك  م ارك 

 . تقةل أفكار ادلدرب وال مالت 
      . انقد أفكار ادلدرب وال مالت إغلابيا 
 . احرص على استثمار الوقر 
 تدريةية .تقةل الدور الذي يسند إلي  ل ااموعة ال 
 .حف  أفراد رلموعت  ل ادل اركة ل الن ادات التدريةية 

 . احرص على بنات عالقات ديةة مع ادلدرب وال مالت  أ نات الربنامج التدرييب 

  التعلم التعاوين وخرباته العملية.دةق ل ادليداف الوبوي ما تلقيته م  مهارات 

 الوبوي . انقل ما تعلمته وتدربر عليه ل مالس  ل ادليداف 

 : األنشطة واألساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج
 : استية األساليا التدريةية وفق, فرديًا ومجاعًيا  هاـ تعاونيةستنفذ األن طة 

                            . العصف الذتل 

 . ادلناق ة 
 . التطةيق 
 اتالتمرين . 

 الةىن التعاونية . 

  : التدريبية المستخدمة في البرنامجالوسائل والمواد 
 أوراؽ الن اط . 

 جهاز احلاسا . 
 . ) جهاز العرض ) داتاشو 

 حامل قالب لؤلورؽ . 
 . ادلواد ادلصاحةة 
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 خطة البرنامج التدريبي :
 

 ال م  ادلوضوعات اجللسة اليـو

 
 األوؿ

 األوىل
 د 31 افتتاح

 د 91  العمل رلموعات -أعليته  –التعلم التعاوين ـو هفم

 د 21  راحة
 د 111 التعاوينالتعلم تكوي  رلموعات  الثانية

 
 الثاين
 

 د 111 العناصر األساسية للتعلم التعاوين  األوىل
 د 21 راحة

 د 111 "فكر اقوف تةادؿ" -:  "التقوًن الثناسي التةاديل" الةىن التعاونية الثانية
 
 الثال 
 

 د 111 "الطاولة ادلستديرة" -"التأ سة"   : الةىن التعاونية األوىل
 د 21  راحة

 د 111 دوار ادلعلم وادلتعلمأ الثانية
 د  21 تقوًن الربنامج التدرييب وختامه       

 ساعة 12 ااموع       
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 االستهالل 
 أ رقم الن اط
 التعرؼ على اخلربات السابقة العنواف
 خرباته السابقة ع  زلتوى احلقيةةأف يتعرؼ ادلتدرب على  اذلدؼ

 د 31 ال م 
 .اجلدوؿ الذايت الوساسل 

 "رلموعة نقاش رباعية" الةنية التعاونية

 

 شرح المهمة :

 .تعارؼ بني ادلتدربني وادلدرب 

 .توزيع ادلتدربني إىل رلموعات رباعية  غر متأانسة 

  ما يعرفونه ل اجلدوؿ الذايت ل خانة "ما أعرفه  فويدونو يتداوؿ أعمات ااموعة ما يعرفونه ع  التعلم التعاوين
 .ع  التعلم التعاوين"

 لتذا الربنامج ويدونونه  م  خالؿ يتداوؿ أعمات ااموعة رباعًيا ما يتوقعوف التعرؼ عليه أو ما يريدوف معرفته 
 خانة "ما أريد معرفته"

  هعنيدير ادلدرب النقاش ليسمع م  ااموعات أتم ما يعرفونه ع  التعلم التعاوين وأتم ما يريدوف معرفته. 
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  قبليال ذاتيالجدول ال

  

ماذا أعرؼ ع  التعلم 
 ؟التعاوين

ماذا أريد أف أعرؼ ع  
 ؟التعلم التعاوين

 ؟ماذا عرفر ع  التعلم التعاوين
 الثال اليـو  اليـو الثاين اليـو األوؿ

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  اسم المجموعة :
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 دقيقة 012 الزمن ومجموعاتو التعلم التعاونيمفهوم  الوحدة األولى

 . عاوينعلم تعلى تكوي  رلموعات ت نيتنمية مهارة ادلتدرب الهدف العام :
    الجدول الزمني للجلسات :

 ال م  اذلدؼ السلوكي موضوع اجللسة اجللسة

وىل
األ

 

مفهـو التعلم التعاوين 
 .وأعليته

 مفهـو التعلم التعاوين. ادلتدرب غأف يصو  -

أعلية التعلم التعاوين بالنسةة ادلتدرب وض  أف ي -
 للعملية التعليمية. 

 د 91

 د 21 راحةفوة 

انية
الث

 

التعلم موعات رل
 .التعاوين

تعلم تكوي  رلموعات أف يتمك  ادلتدرب م  
 تعاوين فاعلة.

 د 111

 د 211 ااموع

 
 :       خطة الوحدة التدريبية

 ال م  ا يلاسواأل الوساسل العنواف رقم الن اط  اجللسة

وىل
األ

 
 د25 اقوف"بنية "فكر  أنواع بي ات التعلم (1/1/1ن اط )

 د25 بنية "فكر اقوف" مفهـو التعلم التعاوين (1/1/2ن اط )

 د41 بنية "التأ سة"  +  عرض مرسي التعلم التعاوين  أعلية (1/1/3ن اط )

 د 21 فوة راحة

انية
الث

 

 د 31 بنية "التأ سة" + الرؤوس ادلرقمة أنواع رلموعات التعلم (1/2/1ن اط )
 د 31 بنية " رلموعة نقاش رباعية" رلموعات التعلم التعاوينأقساـ  (1/2/2ن اط )

 التعاوين  مهارات العمل (1/2/3ن اط )
رلموعة "+  "بنية "فكر اقوف

 + عرض مرسي "اخلربات
 د41

 دقيقة 211 ااموع
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 دقيقة 112 الزمن  مفهوم التعلم التعاوني الجلسة األولى الوحدة األولى 
 

 :أىداف الجلسة 

 م  ادلتدرب ل هناية اجللسة أف:يتوقع 

  التعلم.بي ات أنواع يذكر 

 .يصوغ مفهـو التعلم التعاوين 

  .يوض  أعلية التعلم التعاوين بالنسةة للعملية التعليمية 

 : موضوعات الجلسة 
   التعلم.بي ات  أنواع 

 .مفهـو التعلم التعاوين 

 أعلية التعلم التعاوين. 
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 (1/1/1) رقم الن اط
 أنواع بي ات التعلم . العنواف
 أف يذكر ادلتدرب أنواع بي ات التعلم.  اذلدؼ

 التحدث هبمذ واإلنصات مهارات العمل
 د 25 ال م 
 .التقوًن الثناسي التةاديل""+  "بنية "فكر اقوف ـ التعاونية االوساسل وادله

 :  شرح المهمة
  يفكر كل عمو ل ااموعة ل أنواع بي ات  شاور" –دوف  –بةنية "فكر اقوف" وبصي ة "فكر

 . دقاسق 3خالؿ  التعلم مث يدوف ما توصل إليه ل ورقة العمل

  ما اتفقوا عليه ل ورقة  فيدونو و على اإلجابة,  فتت اور ااموعة رباعًيا ل أنواع بي ات التعلم ويتفقو
 .دقاسق 3خالؿ  العمل

  بي ات التعلم.تعرض ااموعات ما توصلر إليه ل أنواع 

  1/  1/  1يعرض ادلدرب ادلادة العلمية الواردة ل ن رة ن اط . 
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1/1/1  ن رة علمية لن اط 
 موضوع الن رة العلمية أنواع بي ات التعلم

 
 

 
  

 بيئات التعلم 

 التعاوني

يعد الطالب بحيث يعملون مع 
بعضهم بعًضا داخل مجموعات 
صغيرة، ويساعد كل واحد منهم 

اآلخر لتحقيق ىدف تعليمي مشترك 
ولوصول جميع أفراد المجموعة إلى 

ويتم تقويم أداء . مستوى اإلتقان
مجموعة الطالب وفق محكات 

 .  موضوعة مسبًقا 

 الفردي

يتدرب الطالب على االعتماد على 
أنفسهم لتحقيق أىداف تعليمية 

تتناسب وقدراتهم واتجاىاتهم وغير 
.  مرتبطة بأقرانهم من الطالب

ويدخل ضمن ىذا النوع من التعلم  
ويتم تقويم . ما يسمى بالتعلم الذاتي

الطالب في ىذا النوع من التعلم 
 .  وفق محكات موضوعة مسبًقا

 (  التقليدي)التنافسي 

يتنافس الطالب فيما بينهم 
لتحقيق ىدف تعليمي محدد 
يفوز بتحقيقو طالب واحد 
أو مجموعة قليلة وىو 
النظام السائد في بيئاتنا 

ويتم تقويم . التعليمية اليوم
الطالب في التعلم التنافسي 

وفق منحنى مدرج من 
وىو )األفضل إلى األسوأ 

النظام السائد في غالب 
 (فصولنا الدراسية اليوم
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 (1/1/2) رقم الن اط
 مفهـو التعلم التعاوين العنواف

 أف يصوغ ادلتدرب مفهـو التعلم التعاوين.  اذلدؼ

  التحدث هبمذ واإلنصات العملمهارات 
 د 25 ال م 

 اقوف" –بنية "فكر  ادلهمة التعاونية

 :  شرح المهمة
 .ختتار كل رلموعة ذلا اسم ؽلي تا ع  بقية ااموعات 

 ؼلتار كل عمو ل ااموعة الرباعية بعد قراتته شاور"  –خو ا –قرأ بةنية "فكر اقوف" وبصي ة"ا
 5خالؿ  ( التعريف ادلناسا للتعلم التعاوين م  وجهة ن رط1/1/2ن اط )ادلادة العلمية ل ن رة 

 .دقاسق

  8خالؿ  مفهوًما للتعلم التعاوين ادلناسا مث يصوغوفيت اور أعمات ااموعة رباعًيا ل التعريف 
 .دقاسق

  رلموعتقدـ كل.  ة ما انتهر إليه ل صياغة ادلفهـو

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.................................................................................................. 
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1/1/2  ن رة علمية لن اط 
التعلم التعاوينمفهـو   موضوع الن رة العلمية 

 
 يعرف التعلم التعاوني بأنو :    

 ج س قيػػق نتػػا عمػػل الطػػالب مًعػػا إلصلػػاز أتػػداؼ م ػػوكة. فمػػ  خػػالؿ ادلواقػػف التعاونيػػة, يسػػعى الطػػالب إىل
     .عمات ااموعات األخرىأيًما لكل عمو م  ذلم ومفيدة أمفيدة 

  عةػػارة عػػ  قيػػاـ مجاعػػة صػػ رى غػػر متأانسػػة مػػ  الطػػالب بالتعػػاوف الفعلػػي لتحقيػػق تػػدؼ من ػػود ل إدػػار
 متنوعػػػةو  غػػػر تعليميػػػة مجػػػةو  كػػػأفراد بفواسػػػد تعليميػػػةأو اجتمػػػاعي يعػػػود علػػػيهم كأماعػػػة و  اكتسػػػاب أكػػػادؽلي

 موع أعماذلم الفردية . أحس  م  رلو  زلققة أكثرو 
 تمػػم و  غػػر متأانسػػةم الصػػفي ي ػػوؾ فيػػه الطػػالب معػػاً ل الػػتعلم ل صػػورة رلموعػػات صػػ رة نػػوع مػػ  الػػتعل

لكنهػػػا متأانسػػػة مػػػ  حيػػػ  و  (المػػػعيفالعػػػايل وادلتوسػػػل و مػػػ  سلتلػػػف ادلسػػػتويات ل األدات ) االواحػػدة دالبًػػػ
تػددي تػذط ااموعػات مهمػات معينػة و  - اإلمكػافبقػدر  -قدرااا على مستوى مجيع ااموعات ل الصف 

 ضلو  قيق أتداؼ مجاعية موحدة . 
  ل يػػادة تعلهمهػػم وتعلهػػم بعمػػهم  ابعًمػػرة يعمػػل فيهػػا الطػػالب مػػع بعمػػهم ا سػتتداـ التعليمػػي اموعػػات صػػ

   بعًما إىل أقصى حد.
  داخػػػػل النقػػػاش و  احلػػػوارأسػػػلوب يتتػػػذ و ب جتمػػػاعي داخػػػل الصػػػفزلتػػػوى حػػػر مػػػ  دػػػرؽ تن ػػػيم التفاعػػػل ا

تكاليػة مطلقػة علػى ادلعلػم أو التعليمية  ي  يتعلموف معػاً دوف او ج التعلمية سلتحقيق النتاااموعات التعاونية 
 على بعض األفراد منهم . 

  (ب نسػة ) تمػم مسػتويات معرفيػة سلتلفػةمتأاغػر أسلوب تعلم يتم فيػه تقسػيم التالميػذ إىل رلموعػات صػ رة
يتعػػاوف تالميػػذ ااموعػػة الواحػػدة ل  قيػػق تػػدؼ أو و  أفػػراد ب 4 -2راد كػػل رلموعػػة مػػا بػػني يػػواوح عػػدد أفػػ

 أتداؼ م وكة . 
   اب  يػػػػ  يسػػػم  للطػػػػالب بالعمػػػػل سػػػػويً دػػػػال 4إىل  2الػػػتعلم ضػػػػم  رلموعػػػػات صػػػ رة مػػػػ  الطػػػػالب مػػػ 

يقػػػـو ب و ادل ػػػوؾ قيػػق اذلػػػدؼ التعليمػػػي و  لرفػػع مسػػػتوى كػػػل فػػػرد مػػػنهم ابعًمػػػمسػػػاعدة بعمػػػهم و  بفاعليػػة بو 
 الطالب  قارنته  حكمات معدة مسةقاً لقياس مدى تقدـ أفراد ااموعة ل أدات ادلهمات ادلوكلة إليهم . 
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                                                                                           لتعلم  لتعا 

                             

                                         

               

                           

                                                      

                          

                         

                      

                            

م  ال   ي               ال     ال   و       ال       ت   ق  

 
 

       

 

 شجرة
التعلم 
 التعاوني

 االستقصاء

 التعلم 
 عن بعد

 مهارات
 التفكير

 التعلم 
 النشط

 لعب األدوار

 العصف 
 الذىني

 التعلم التعاوني 
بيئة 

الستراتيجيات 
 التدريس

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4Q3yWgcm4vj3iM&tbnid=Tdbd2M-f2CKGsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://asirdabe.blogspot.com/2010_10_10_archive.html&ei=oGRDUf29HovZPJH2gNgD&psig=AFQjCNHjL1yBA7EhJmMzPsK4SJRE5pphbw&ust=1363457414537355
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 (1/1/3) رقم الن اط
 التعلم التعاوين أعلية العنواف
  أف يوض  ادلتدرب أعلية التعلم التعاوين بالنسةة للعملية التعليمية.  اذلدؼ

 ال كر وا تفاؽ مهارات العمل
 د 41 ال م 

 +  بنية "التأ سة" د(  7ألعلية التعلم التعاوين )عرض مرسي  الوساسل وادلهمة التعاونية 

 :  شرح المهمة
 ( 1/1/3بعد م اتدة العرض ادلرسي يوزع األعمات بينهم ادلادة العلمية الواردة ل ن رة ن اط )

 ليتق  كل عمو اجل ت ادلكلف به.

  يعرض كل عمو ادلادة ادلكلف هبا أماـ أعمات رلموعته الرباعية ويتم مناق تهم لؤلفكار الواردة ل
 العرض ادلرسي وادلادة العلمية.

  ,األفكار الز مت ا تفاؽ عليها حوؿ أعلية التعلم التعاوين وػلدد يدير ادلدرب النقاش بني ااموعات
 للمعلم وادلتعلمني والةي ة الصفية.
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1/1/3  ن رة علمية لن اط 
التعلم التعاوين فواسد  موضوع الن رة العلمية 

 :التعلم التعاوني أىمية
ف الػتعلم التعػاوين يػددي أفسي)التقليدي( والػتعلم الفػردي ب ي هػر لنػا بني التعلم التعاوين وبني التعليم التناعندما نقارف  

جتماعيػة وتقػدير ب م  أجل رفػع الكفايػة ا إلغلابية واتتماـ بالصحة النفسيةإىل زيادة ل التحصيل واإلنتاجية وقوة ل ا
مػربني ل رلػاؿ الوبيػة والتعلػيم لى أف الػتعلم التعػاوين مػ  األسػاليا الوبويػة األكثػر أعليػة بالنسػةة للع الذاتب وتذا يدكد

 .ادلعلم وادلتعلمل تطوير أدات و 
 :التاليةؿ ااحماور م  خالؽلك  إمجاؿ فواسد التعلم التعاوين و 

 بالنسبة للطالب:
   .جعل التلميذ زلور العملية التعليمية .1

 .الثقة بالنفذ واحواـ الذات واسخري  تنمية .2

 .غلابية بني الطالبتوديد وتطوير العالقات ا جتماعية اإل .3

 اسخري  .واحواـ آرات ع  الرأي اكتساب مهارات التحدث والتعةر  .4

 ب كل تلقاسي. لطالا ومعاجلة ضعفهلالتحصيلي ستوى ادل سني  .5

 تع ي  مهارة التفكر لدى الطالب. .6

 .غلابية لاط ادلادة وادلعلم وادلدرسةإاكتساب الاتات  .7

 .للعمل ل حياام ادلستقةلية هم ب األمر الذي يهيلدى الطالب  جتماعيةاو  ياتيةاحلالتواصل  تطوير مهارات .8

 القدرة على اختاذ القرار.إكساب الطالب  .9

 .لوقر, واستثمارط بصورة صحيحة قيمة اتقدير  .11

تقػدير و النقػد الةنػات, و التعةػر عػ  الػرأي, و ترتيا األفكػارب و  التلتيو,ك:  متعددةمهارات الطالب اكتساب  .11
 تقةل الراي اسخر.  و الذات, 
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 بالنسبة للمعلم :
 .داخل الصفيه علواجلهد ؼلفف العات  .1

 ب كل فاعل وشلتع.داخل الصف  طواستثمار لوقر ل تهإدار يسهم ل  .2

 لدى الطالب. يعاجل به ضعف التحصيل اميسرً  اتقوؽلً له يقدـ  .3

 .وقر دلتابعة الطالب وتلةية حاجاامله التوفر  .4

 .أ رتا السليب الفروؽ الفردية ويقلل م يعاجل م  خالله  .5

 النسبة للبيئة الصفية:ب
 ب كل فاعل وشلي . هاوتوظيف لةي ة التعليميةااستثمار  .1

 واخلموؿ. بدً  م  التنافذ وال رة والتعاوف واإل ارة والدافعية للتعلمإ رات الةي ة الصفية باأللفة وااحمةة  .2

  .(جو ودي)إىل  ه ويلم  القلق ب و  ال الصف والذي ؼللق جوً  سللتالتتفيف م  اجلو ادل .3
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 دقيقة 122 الزمن  التعاونيمجموعات التعلم  الثانيةالجلسة  الوحدة األولى 
 

 :أىداف الجلسة 

 يتوقع م  ادلتدرب ل هناية اجللسة أف:

  وقيمة كل نوع أنواع رلموعات التعلم يوض. 

 م  حي  العدد وادلدة والتأانذ والت كيل قساـ رلموعات التعلم التعاوينيذكر أ. 

  التعاوينيدرب الطالب على مهارات العمل. 

 موضوعات الجلسة : 
  .أنواع رلموعات التعلم 

 أقساـ رلموعات التعلم التعاوين. 

  التعاوينالعمل مهارات. 
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 (1/2/1) رقم الن اط
 أنواع رلموعات التعلم  العنواف
  يوض  ادلتدرب أنواع رلموعات التعلم وقيمة كل نوع.  اذلدؼ

دور ادلتأكػػػػد مػػػػ   –ادلسػػػػدولية الفرديػػػػة واجلماعيػػػػة  -ال ػػػػكر وا تفػػػػاؽ –ث هبمػػػػذ دالتحػػػػ مهارات العمل
 الفهم, وضابل الوقر.

 د 31 ال م 
 و"التقوًن الثناسي التةاديل"بنية "التأ سة" الرؤوس ادلرقمة + صحيفة ادلالح ة +  التعاونية ة مالوساسل وادله

 
 شرح المهمة :

  (  1/  2/  1ن ػػػػاط ) ن ػػػػرة  ليتػػػػوىل كػػػػل عمػػػػو ل ااموعػػػػة الرباعيػػػػة أحػػػػد أنػػػػواع ااموعػػػػات التعاونيػػػػة
 .دقاسق 3خالؿ  د( –ب( )ج  -ل رلموعة  ناسية :      )أ  هشرحه ل ميللفهمه مث 

  لػػ   2و 1 نينػوعكذل  ي رح )ب( اللػ )د(, و  2و  1يقـو )أ( ب رح نوعني م  أنواع ااموعات التعاونية
 .دقاسق 3خالؿ )ج( 

  دقاسق 3خالؿ  4و 3رح )د( لػ )ب( األنواع ي وكذل  . 4و 3مث ي رح )ج( لػ )أ( األنواع.   

  ًاع ػػواسيً  ايػػدير ادلػػدرب احلػػوار والنقػػاش حػػوؿ أنػػواع رلموعػػات الػػتعلم وؼلتػػار مػػ  غليػػا عػػ  األسػػ لة اختيػػار 
 .لدى أعمات ااموعات مستتدًما الرؤوس ادلرقمة لتع ي  ادلسدولية الفردية واجلماعية

 واألدوار علػػػػى صػػػػحيفة ادلالح ػػػػة  العمػػػػلهػػػػارات ادلهمػػػػة وم ف أعمػػػػات ااموعػػػػات أداتتقػػػػايػػػػدوف ادلػػػػدرب إ
وااموعػػػػة , (مػػػ  دػػػػذ درجػػػات)ومتػػػن  ااموعػػػػة الدرجػػػة ادلسػػػػتحقة سػػػا ادلرفػػػػق ل ن ػػػرة الن ػػػػاط", "ح

 ادلتفوقة  صل على مكافأة.
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1/2/1  ن رة علمية لن اط 

 موضوع الن رة العلمية    أنواع رلموعات التعلم  
 

 

 
 

  

 مجموعات التعلم 

 تعاونية ذات األداء العالي

مجموعة  تحقق جميع 
محكات المجموعة 
التعاونية ويفوق أداؤىا 

جميع التوقعات 
المعقولة آخذين بعين 

االعتبار قدرات 
األعضاء وخبراتهم التي 
تكونت مع التدريب 

إن ما يميز . المستمر
ىذه المجموعة عن 
المجموعة التعاونية 
العادية ىو مستوى 

التزام أعضائها ببعضهم 
بعًضا وبنجاح 

 .المجموعة

 تعاونية

مجموعة من الطالب 
يلتزم أعضاؤىا بأىداف 
مشتركة تتمثل في زيادة 
نجاحهم ونجاح زمالئهم 
إلى أقصى حد ممكن 
وحاصل مجموع جهود 

األعضاء أكبر من الجهود 
الجزئية الفردية لكل 

 .عضو على حدة

 زائفة 

مجموعة طلب من 
أعضائها العمل معاً 
وليس لديهم أدنى 

اىتمام أو خبرة بالعمل 
الجماعي لذلك فهم 
يلتقون دون رغبة في 
العمل معاً أو مساعدة 
بعضهم بعضاً على 
تحقيق أي إنجاز أو 

نجاح مشترك، والنتيجة 
النهائية أن مجموع 
الجهود الكلية 

للمجموعة أقل بكثير 
من إمكانات األعضاء 

 .الفردية 

 تقليدية 

مجموعة قبل أعضاؤىا أن 
يعملوا معاً ولكنهم ال 

أو فائدة )يرون فائدة 
من ىذا ( ضئيلة جداً 

العمل الجماعي، لذلك ال 
نرى أعماالً مشتركة فعلية 
وال مسؤولية فردية، ويقع 
العبء في ىذا النوع على 
القائد أو الطالب المميز 
.  فيتحمل كل المسؤولية
وبقية األعضاء يتكلون 

وىدف المجموعة . عليو
الرئيس يكون فقط تبادل 

.  المعلومات فحسب
والمجموعات التقليدية 

"  نظام المجموعات"ىي 
الغالب استخدامو في 

 .الميدان التعليمي
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درجات لكل عنصر" 5ادلالح ة   "صحيفة   

 

 
 اسم ااموعات ـ

التحدث 
 هبمذ

 ال كر 
 وا تفاؽ

 التأكد م  الفهم
ضةل 
 الوقر

إتقاف ادلادة 
 العلمية

 الوتيا ااموع

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 لتع ي  وتطوير خربات الطالب وليذ لكةر انطالقهمادلالح ة  صحيفة
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 (1/2/2) رقم الن اط
 التعلم التعاوينأقساـ رلموعات  العنواف
 م  حي  ادلدة والعدد والتأانذ والت كيل. قساـ رلموعات التعلم التعاوينأف يذكر ادلتدرب أ  اذلدؼ

 ال كر وا تفاؽ + استتداـ مورد واحد  مهارات العمل
 د 31 ال م 

   "رلموعة نقاش رباعية"بنية  ادلهمة التعاونية 
 

 شرح المهمة :
 خالؿ أفكارتا بقراتاا وؽلحصوف  2/  2/  1ن رة ن اط  يناقش أعمات ااموعة الرباعية ادلادة العلمية ل

 .ع ر دقاسق
   العلمية الواردة ل ن رة الن اط حوؿ أقساـ رلموعات التعلم رلموعة وجهة ن رتا ل ادلادة كل تدوف

خالؿ  "وحدة ادلورد" التعاوين م  حي  ادلدة والعدد والتأانذ والت كيل حسا الةياف ادلرفق ل الن رة
 . ع ر دقاسق

  تعرض كل رلموعة وجهة ن رتا الز انتهر إليها حوؿ أقساـ رلموعات التعلم التعاوين م  حي  ادلدة
 دد والتأانذ والت كيل.والع
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1/2/2  ن رة علمية لن اط 

 موضوع الن رة العلمية أقساـ رلموعات التعلم التعاوين

 

  بقاء أعضاء المجموعة للعمل مع بعضمدة : من حيث  يالتعاونالتعلم أنواع مجموعات : 

, يفمل الةدت هبا ح  يتعرؼ ادلعلم على رمسية : يعمل أعماؤتا جل ت م  احلصة الواحدةغر تعاونية  . رلموعات 1
.وخرباام مستويات دالبه  

. رلموعات تعاونية رمسية : يعمل أعماؤتا مع بعض م  حصة دراسية إىل أقل م  فصل دراسي. 2  

وتي م  فصل دراسي إىل سنة دراسية أو مرحلة دراسية   ية أساسية : يعمل أعماؤتا مع بعض. رلموعات تعاون 3
.موعاتم  أقوى اا  

م   مدة  توجد قاعدة زلددة دلدة بقات أعمات ااموعة معاً سنة أو فصل دراسي كامل أو عدة أسابيع أو أياـ أو 
م   مدةال م  تكفي إلهنات ادلهمة أو وحدة دراسية أو فصل م  كتاب. ويفمل أف ت ل ااموعات كما تي إىل 

ثالث الت العمل التعاوينب وؽلك  توظيف ااموعات التعاونية الوقر ح  يتمكنوا م  تةادؿ خربات التواصل  ومهارا
ؿ إىل الرمسية وغر انتقا ف ادلعلم رلموعات أساسية ؽلكنه بني آف وآخر خالؿ الفصل الدراسي الواحد بعد أف يكوه 

عريض  لسماح للطالب بالعمل مع قطاعبعد االرمسية مع عودام إىل رلموعاام األساسية ل غالا األحياف وذل  
 م  زمالسهم ل غرفة الصف.

 
  التعاوني : من حيث عدد أعضاء المجموعة :التعلم أنواع المجموعات 

( دالب لكي تسر عملية ا ستقصات ب كل فعهاؿ. وغلا الةدت بااموعات  4 – 2يواوح أفراد ااموعة بني ) 
الثناسية لفوة زمنية كافية   تقل ع  فصل دراسي واحد لكي يكتسا الطالب ادلهارات الالزمة للعمل معاً ل 

 اعية عالية زاد عدد أعمات ااموعة ( ااموعة والقاعدة العامة ) كلما امتل  الطالب مهارات اجتم
 يتوقف عدد دالب ااموعة على عدة عوامل م  أعلها :

وقدرته على إدارة الصف ب  ادلعلمب دةيعة اب ادلهارات التعاونيةب حأم الصفمستوى نمج الطالب ل استيع)
 إىل أربعة دالب فاألفمل أف تكوف ادلهمات الرسيسية والفرعية. وتةدأ ااموعات ل التعلم التعاوين بطالةني ا نني

 (.ب كل زوجي
 فهي: أنواع ااموعات التعلم التعاوين : م  حي  عدد أعمات ااموعةأما 
 . رلموعات  ناسية أسهل وانسا للةداية    تاج إىل خربات ومهارات عمل كثرة م  األعمات. 1
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 إىل خربات التواصل وتدرب على مهارات العمل.  تاج. رلموعات رباعية أقوى وأجود ل األدات  2
واوح عادة عدد أفرادتا م  عموي  إىل أربعة أعمات, إ  أف القاعدة ي التعاوين موعات التعلمف رل"ل حني أ

يل األساسية ادلةنية على التأربة تي أنه كلما كاف عدد األعمات أقل, كاف ذل  أفمل. ومع ذل  ليذ تناؾ عدد مثا
. واخلطأ ال اسع تو جعل الطالب يعملوف ل رلموعات تتكوف م  أربعة أو ااموعات التعلم التعاوين لعدد أعمات

 دسة أو ستة أعمات قةل أف يتكوف لدى الطالب ادلهارات الالزمة للقياـ بالعمل التعاوين بكفاتة".   
 

  التعاوني : من حيث التشكيل :التعلم أنواع مجموعات 

ألف عدـ التأانذ ي يد م   ,تكوف غر متأانسةأف  التعلم التعاوينالقاعدة العامة أف األصل ل ت كيل رلموعات 
 هاالتوسع ل الفكر وتعمق الفهم وتنوع التفكر إ  أف تناؾ حا ت خاصة قليلة جدا ؽلك  استتداـ التأانذ في

  قيق أتداؼ تعليمية زلددة . أوإلتقاف مهارات معينة 
 :   مجموعات التعلم التعاونيتشكل ارات مه

تي الز يوؾ فيها ادلعلم للطالب باختيار زمالسهم ل التعلم التعاوين إف أسوأ دريقة تت كل هبا رلموعات 
وينص  الوبويوف بأف يقـو ادلعلم باختيار أفراد كل رلموعة ح  تن أ رلموعات غر متأانسة مكونة م   .ااموعة
ذوي قدرات سلتلفة غللسوف معا حوؿ داولة مستديرة إف وجدت أو حوؿ رلموعة م  داو ت الطالب   دلةة

 الص رة .
 م  أتم دراسق ت كيل ااموعات :

قة األسهل حي  يقـو ادلعلم بتقسيم عدد الطالب على عدد أعمات وتي الطري الطريقة العشوائية : -1
 ( مث يةحثوف ع  نفذ الرقم ادل ابه . 11إىل  1رلموعات يرقم الطالب م  )  11=  4على  32ااموعة ) 

طلا ل تذط الطريقة يوتناؾ شكل آخر يتمثل ل توزيع ع واسي لةطاقات  توي على أمسات بلداف وعواصم و 
 .عاصمة ادلطابقةإغلاد الةلد أو الم  الطالب 

يعطي ادلعلم اختةارًا قةلًيا يتم  وجةه تقسيم الطالب إىل مستوى عاؿ  التعيين العشوائي وفق المستويات : -2
ب كل ومتوسل ومتدف أو ؽلك  ت تيو أساليا الطالب التعلمية ويتم تعيني دالا واحد م  كل ف ة 

 .ع واسي ل كل رلموعة تعلمية

عادة يستطيع ادلعلم اختيار أفمل ت كيل للطالب ل رلموعات  : (اختيار المعلم)ن االنتقائي يالتعي -3
كل رلموعة وأصحاب السلوؾ   وعليه أف يتأكد م  قلة عدد الطالب ذوي التحصيل ادلتدين لالتعلم التعاوين 

 .ادل عج

  



 

 
29 

 

  التعاوني: ةمجموعالمعوقات عمل 

ل رلموعات التعلم التعاوين وتي ل الواقع عوامل تقتل العمل التعاوين و  تناؾ العديد م  معوقات عمل الطالب 
  قق أتدافه. منها:

ػلتاج األعمات إىل وقر وخربة ل العمل مع بعمهم بعًما فااموعات ادلدقتة الز  االفتقار إلى النضج : -1
عات دوف ت ير لفوة كافية شكلر ل رض زلدد وخاص   تنمج عادة  ا فيه الكفاية. لذا يلـ  ترؾ اامو 

  .ح  يكتمل نمأها ا جتماعي وادلهاري
) ا ختفات وسل احل د ( : عمل ااموعة على مهمة مجاعية والناتج يتحدد    التسكع االجتماعي: -2

  اصل مجع جهود األعمات مع وجود إمكانية تقليل جهد بعض األعمات دوف أف يدرؾ اسخروف ذل . 

احلصوؿ على شيت بال مقابلب وقياـ ااموعة  همة تنطوي على فاسدة متساوية    الركوب المجاني : -3
 .جلميع األعمات

ويكوف بسةا ال عور بعدـ اإلنصاؼ ففي وجود الراكا اااين ل ااموعة ؽليل  فقدان الدافعية : -4
 . أي رلهوداألعمات والعاملوف إىل تقليل جهودتم ل عورتم بأهنم يعملوف وغرتم يستفيد دوف بذؿ 

 التعلم التعاوين ليل دراسة أقساـ رلموعات 
اخلالصة  أ نات  ا عواض اقواحات التعديل ادلوافقة النوع

 النقاش اجلماعي

مدة بقات 
 ااموعات

    

عدد أعمات 
 ااموعة

    

     ت كيل ااموعات

معوقات عمل 
 موعة التعاويناا
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 (1/2/3) رقم الن اط
 .التعاوين مهارات العمل العنواف

 على مهارات العمل التعاوين. ادلتعلمنيا يدر يتمك  ادلتدرب م  تأف   اذلدؼ
التوجه هبدوت إىل ااموعة, التحدث هبمذ, اإلنصات + دور القاسدب ادلتأكد م  الفهم,  مهارات العمل

 ضابل الوقر. 
 د 41 ال م 

 + بنية "فكر اقوف" + "رلموعة اخلربات" د( 5) التعاوينعرض مرسي حوؿ مهارات العمل  الوساسل وادلهاـ التعاونية 

 
 شرح المهمة 

  ل رلموعة واحدة  ل ااموعاتواحد  أعمات رقم"خربات"  ي  غلتمع ينقسم ادلتدربوف إىل أربع رلموعات
 د(3)....أخرىرلموعة ل رقم ا نني وأعمات  ,

 دقيقتنيخالؿ  للوقر اوضابطً  ,م  الفهم اومتأكدً ذلا,  ااخلربات قاسدً   دد كل رلموعة م  رلموعات. 
  وتدوف كل رلموعة ما  ,التعاوينالتعلم ل رلموعات تتفق كل رلموعة على مهارات العمل الز يتطلةها العمل

 . دذ دقاسقخالؿ  مت ا تفاؽ عليه

 دذ دقاسق خالؿ. التعاوينل رلموعات التعلم العمل هارات رض ادلدرب العرض ادلرسي اخلاص  يع. 
 دلهارات العمل ل رلموعات التعلم  ادلستويات األربع مدارسة أحد م  رلموعات اخلرباتة رلموعكل  تتوىل

الثاين وتكذا  ال ة  ادلستوى ا نني رلموعة رقم فمأموعة رقم واحد تأخذ ادلستوى األوؿ و وإتقاهنا, التعاوين 
واألفكار الز مت تدوينها ل  ,3/  2/  1الرابع م  خالؿ ادلادة العلمية الواردة ل ن رة ن اط الثال  وأربعة 

ل رلموعات التعلم مهارات العمل بداية عمل رلموعة اخلربات وما مت م اتدته ل العرض ادلرسي حوؿ 
 .دذ ع رة دقيقةخالؿ  التعاوين

 مع رلموعة  تدارسهات الز متك  منها حوؿ ادلستوى الذي ليقدـ ذلا ادلعارؼ واخلرب  ,يعود كل عمو اموعته
 ع ر دقاسقخالؿ  اخلربات
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1/2/3  ن رة علمية لن اط 
ل رلموعات التعلم التعاوين مهارات العمل  موضوع الن رة العلمية 

 

 : مهارات العمل مستويات 
تعلم رات ادلطلوبة لتأسيذ رلموعات عمل ( :  تي أوىل ادلها Forming)  : مهارات التشكيل المستوى األول

 تعاوين .
ات ادلطلوبة عند م  السلوكتي رلموعة أولية م  ادلهارات اإلدارية موجهة ضلو تن يم ااموعة وتأسيذ احلد األدىن و 

 ل :الطالب مث
.    على ادل اركة الت أيع -  .استتداـ أصوات تادسة -.    الةقات مع ااموعة -التوجه إىل ااموعة هبدوت.     -
 اإلنصات. –     ال كر وا تفاؽ. -

استعماؿ أمسات األعمات ب الن ر  يدي  والقدمني ب الن ر ل الورقة.وتتمم  أيما : التحكم ل حركات ال - 
 إىل ادلتحدث. 

وينب والتدريا تحقق أتداؼ التعلم التعا  تو التعاونية  اـصلاز ادلهإلنأاح ل  حقيقي وبدوف تذط ادلهارات   وجود
نةدأ بأن طة يفمل أف لذا  ,نأاح  الطالب ل التعلم ع  دريق مهمة تعاونيةلعلى تذط ادلهارات يسةق توقعنا 

هارات دل مإتقاهن وبعدليتم تدريا الطالب على مهارات الت كيل خلتاـ الدرس أو تقوؽلية  ل بداية الدرس متهيدية
 .أ نات شرح الدرس اجلديد الت كيل ؽلك  تنفيذ ن ادات تعليمية

( :  وتي ادلهارات ادلطلوبة إلدارة جهود ااموعة  Functioning)  اني : مهارات العملثالمستوى ال
   ل إمتاـ ادلهمة واصلازتا وااحماف ة على عالقات فاعلة بني األعمات . ومنها :ون ادااا 

تقدًن  -      دلا ادلساعدة والتوضي   - السداؿ ع  احلقاسق ودريقة التفكر  - تةادؿ اسرات واألفكار  -
      .توجيه عمل ااموعة ضلو : اذلدؼ ب الوقر ب إجراتات إمتاـ ادلهمة -ال رح أو التوضي .      

( :  وتي ادلهارات ادلطلوبة لةنات مستوى أعمق م   Formulating)  مهارات الصياغة -المستوى الثالث 
الفهم للمواد الز تدرس إل ارة استتداـ اسواتيأيات عمليات التفكر العليا ول يادة درجة اإلتقاف وتذكر ادلادة ادلقررة 

 التأكد م  الفهم  -التوسع ل ادلعلومات  - ع  الدقة الةح  -التلتيو بصوت مسموع   -دلدة أدوؿ . 
 طلراط ل ادلناق ات ا( :    وتي ادلهارات الالزمة  Fermenting)  مهارات التخمير -رابعمستوى الال

األكادؽلية ب رض إ ارة  تصور ادلفاتيم للمادة ادلدروسة وإ ارة التمارب اإلدراكي والةح  ع  م يد م  ادلعلومات 
 ودرح ادلسوغات الز تستند إليها ا ستنتاجات .
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 دقيقة 102 الزمن لتعلم التعاوني ل يةساسالعناصر األ الثانيةالوحدة  
 . لتعلم التعاوينل يةساساأل ا لعناصر  قيق م ادلتدرب متكني  الهدف العام :

    الجدول الزمني للجلسات :

 ال م  اذلدؼ السلوكي اجللسةموضوع  اجللسة

وىل 
األ

 

 لتعلم التعاوين ل يةساسالعناصر األ
للتعلم  يةسااألسالعناصر ادلتدرب قق أف ػل -

 أ نات تطةيقه التعلم التعاوين. التعاوين
 د 111

 21 فوة راحة

 د 121 ااموع

 :       خطة الوحدة التدريبية

 ال م  ا يلاسواأل الوساسل العنواف رقم الن اط  اجللسة

وىل
األ

 

العناصر األساسية  (2/1/1ن اط )
 للتعلم التعاوين

 "تقوًن  ناسي تةاديل"+  "بنية "فكر اقوف
 داولة ادلستديرة""+ 

41 

 قيق العناصر األساسية  (2/1/2ن اط )
 للتعلم التعاوين

بنية "التأ سة" صحيفة ادلالح ة + معاجلة 
 عمل ااموعة + بالرؤوس ادلرقمة 

61 

 د 21 فوة راحة

 دقيقة 121 ااموع
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 دقيقة 102 الزمن  العناصر األساسية للتعلم التعاوني  جلسة الوحدة الثانية
 

 :أىداف الجلسة 

 يتوقع م  ادلتدرب ل هناية اجللسة أف:

 .ػلقق العناصر األساسية للتعلم التعاوين 

  التعاوين.   بنات العمليدرب الطالب على 

  الجلسةموضوعات : 
 العناصر األساسية للتعلم التعاوين. 
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 (2/1/1) رقم الن اط
 العناصر األساسية للتعلم التعاوين العنواف
 أف ػلقق ادلتدرب العناصر األساسية للتعلم التعاوين  اذلدؼ

 الت أيع,ووحدة ادلورد, ودور ادلتأكد م  الفهم,  مهارات العمل
 د 41 ال م 

 طاولة ادلستديرة". البنية "فكر اقوف" + "تقوًن  ناسي تةاديل" + " ادلهاـ التعاونية 

 شرح المهمة :
  لدور ادلتأكد م  الفهم. اختتار كل رلموعة عمو 

  "العناصر األساسية للتعلم التعاوين ػلدد كل عمو " أتق  - تفقا –بصي ة "حدد و بةينة "فكر اقوف
أو عالمة  األساسيةبوضع خل  ر العناصر  2/  1/  2و  1/  1/  2الواردة ل ن رة ن اط 

 على صحة التحديد.ل ااموعة الثناسية تنصيو. مث يتفق مع زميله  ناسًيا 
  ما العناصر األساسية  .ؿ كل عمو ل رلموعة  ناسية زميله بالتناوبأيسالتةاديل"التقوًن الثناسي "بةنية

للعناصر مع ا لت اـ بالنو الوارد   مانع م  ا دالع على ادلذكرة أو شاشة العرض للتعلم التعاوين؟ 
 ل ادلادة العلمية.األساسية للتعلم التعاوين 

  "عمو ي لق مجيع األعمات مذكراام وؼلرج  : يدير ادلدرب تنفيذ ادلهمة الثالثةبةنية "الطاولة ادلستديرة
أعمات ااموعة ادل اركة ل تدوي  العناصر  يطلا م  مجيع مث ارلموعة ورقة وقلمً كل رقم واحد ل  

الثاين وتكذا   ننيرقم ابالتداوؿ بينهم يكتا رقم واحد العنصر األوؿ و و  ,األساسية للتعلم التعاوين
أو مساعدة أي عمو على  جابة دوف التدخل ل تصحي  أي خطأح  تنتهي ااموعة م  اإل

يستمر العمل ح  تنتهي و اإلجابة ؽلرر الورقة دل  غللذ ع  ؽلينه.اإلجابة, والعمو الذي    مرط 
 ااموعة م  تدوي  العناصر أو ينتهي الوقر.

 للعناصر وإتقاهنم  ,ما مت تدوينه مجاعًياتأكد م  صحة يتوىل ادلسدوؿ ع  دور ادلتأكد م  الفهم ال
 . األساسية للتعلم التعاوين

   ااموعات أعمات  إتقافـ ادلدرب يقوه  واجلماعية ادلسدولية الفرديةباستتداـ الرؤوس ادلرقمة لتع ي
 العناصر األساسية للتعلم التعاوين. 
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 (2/1/2) رقم الن اط
 .العناصر األساسية للتعلم التعاوين قيق  العنواف
 .ادلتعلمنيتق  ادلتدرب مهارات بنات العمل التعاوين لدى أف ي  اذلدؼ

القاسد وضابل الوقر وادلتأكد م  الفهم + ال كر وا تفاؽ + الت أيع+ ادلسدولية دور  مهارات العمل
 + معاجلة عمل ااموعة الفردية واجلماعية

 د 61 ال م 
 +بنية "التأ سة" صحيفة ادلالح ة + الرؤوس ادلرقمة الوساسل وادلهمة التعاونية 

 
 شرح المهمة :

 قاسد وضابل الوقر ومتأكد م  الفهم. :  كل رلموعة األدوار التالية  تعني 
 على  2/  1/  2و  1/  1/  2ن رة ن اط ل الواردة  اخلمسة ااموعة العناصر األساسية قاسد يوزع

 أحد األعمات عنصري . يتوىل ي  الرباعية  أعمات رلموعته
  د( 3)خالؿ  ادلكلف هبايتق  كل عمو فهم ادلادة العلمية. 
 د( 4))أ و ب( و )ج و د( دلدة   رلموعات  ناسية رح ادلادة العلمية ل ي.  
 ( 6أ لػ ج( و )ب لػ د( ل )مث ي رح )د. 
  د(. 3خالؿ )تتأكد كل رلموعة م  إتقاهنا للمادة العلمية 
  لتع ي  ادلسدولية الفردية الرؤوس ادلرقمةأعمات ااموعات للمادة العلمية مستتدًما ـ ادلدرب إتقاف يقوه 

 مهم ل صحيفة ادلالح ة. يتقي, ويدوف واجلماعية
  ينفػػذ ادلػػدرب معاجلػػة عمػػل ااموعػػات بتوجيػػه سػػدالني للمأموعػػة الػػز تفوقػػر علػػى بقيػػة ااموعػػات

  صوذلا على أعلى درجات أ نات تنفيذ ادلهمة. والسدا ف علا:

o ماذا عملتم ح  تفوقتم على بقية ااموعات؟   

o  قكم؟وماذا ستعملوف  حًقا ح   اف وا على تفو 

o مث يوجه لةقية ااموعات تذا السداؿ : ماذا ستعملوف  حًقا ح  تتفوقوا؟ 
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2/  1/  2و 1/  1/  2 ين رة علمية لن اد   

 موضوع الن رة العلمية العناصر األساسية للتعلم التعاوين
 

 العناصر األساسية للتعلم التعاوني :
إف كثرًا شل  يعتقدوف أهنم يستتدموف التعلم التعاوين تم ل الواقع يفتقدوف جلوترط.تناؾ فرؽ جوتري بني وضع 
الطالب ل رلموعات ليتعلموا وبني صياغة موقف تعليمي تعاوين يسهم فيه الطالب مجيعا   اركتهم اإلغلابية . 

و  يعل  ,ليتحد وا مع بعمهمنفسها على الطاولة  بعًمافالتعلم التعاوين   يعل أف غللذ الطالب جبانا بعمهم 
تكليف الطالب بتنفيذ مهمة ) ن اط ( زلددة مع إشعارتم بأف على أول   الذي  ينتهوف أوً  مساعدة زمالسهم 
األقل إصلازًاب كما أنه   يعل تكليف رلموعة م  الطالب بتنفيذ ن اط ينأ ط دالا واحد ل حني يكتفي الةقية 

ع أمساسهم على النتيأة النهاسية كما يعتقد الكثروف شل  ؽلارسوف تذط الصور الز ليسر م  التعلم التعاوين ل بوض
 !أقرب إىل ن اـ ااموعات فما يفعلونه ,شيت

غه ادلعلم بطريقة من مة اب إنه موقف تعليمي يصو التعلم التعاوين أبعد م  أف يكوف رلرد دالب متقاربني مكانيً 
توي على عناصر أساسية  قق أتداؼ التعلم التعاوين غلا فهمها والتدرب عليها عملًيا قةل ادلمارسة مقصودة ػل
 والتطةيق .

 ؟ اما الذي غلعل العمل التعاوين عمالً ناجحً 
س عناصر العمل ف نه غلا على ادلعلمني أف يةنوا بوضوح ل كل الدرو  عماًل ناجًحاو لكي يكوف )الدرس تعاونًيا( 

 :ب وتذط العناصر تي األساسيةالتعاوين
 .ا عتماد ادلتةادؿ اإلغلايب -1
 .ادلسدولية الفردية وادلسدولية ال مرية -2
 . لوجه االتفاعل ادلع ز وجهً  -3
 ن تصية( .ي)الة ال مرية ا جتماعية, ادلهارات -4
 .معاجلة عمل ااموعة -5
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 :يجابياالعتماد المتبادل اإلاألول : 

. وما مل ي عر أو ف لهم بارتةادهم حياؿ صلاح شركاسهممجيعهم ر أعمات ااموعة و شعم  أتم أسذ التعلم التعاوين  
يكوف ادلوقف وح   ,تعاوينعا فال ؽلك  أف يوصف الدرس بأنه مجي االطالب بأهنم إما أف ي رقوا مجيعا أو ينأو 

  ا زمالتتم ل رلموعتهم التعليمية.إغلابيً ا غلا أف يدرؾ الطالب أهنم ي اركوف التعليمي تعاونيً 
 ويةىن ا عتماد ادلتةادؿ اإلغلايب ل ن اط ااموعة بعدة درؽ منها : 

أحد  هػلققواض  جًدا إرسات تدؼ م وؾ و  ,على اإلدالؽ األساسية تو أتم العناصر  :الهدف  .1
 .مطلا مهم أو مجيًعااألعمات 

 .اإذا أحرز كل عمو صلاحً نفسها ادلكافأة مجيعهم يتلقى أعمات الفريق  : الحافز "المكافأة" .2

احدب كتاب واحد بورقة رلموعة واحدة م  ادلواد ادل وكة لكل ااموعة )قلم و  : المصدر"الموارد" .3
 (.واحدة.....

)قارئ ,مدوف ادلطلوبة  سهم ل تكامل عمل ادلهمةلعدد م  أعمات ااموعة ي ةمليار تكادو أني يعت :الدور  .4
 ب متأكد م  الفهم ..(

 تقسم ادلهمة الكلية إىل وحدات فرعية وعادة ما تددي وفق ترتيا زلدد . : التسلسل .5

 يعمل أعمات الفريق م  خالؿ موقف افواضي لتحقيق النأاح أو الةقات . : المحاكاة "الخيال" .6

 تتنافذ ااموعة ضد قوة خارجية . :القوة الخارجية  .7

 ت ااموعة مرتةطوف معاً بالةي ة ادلادية .أعما :البيئة  .8

  يرسق أعمات الفريق توية م وكة م  خالؿ اسم معنيب شعارب علم.  :الهوية  .9

 : )الجماعية( المسؤولية الفردية والمسؤولية الزمرية:  يثانال
والتفاعل مع بقية أفراد ااموعة ب غلابيةب  بباإلسهاـ ل العمل وؿمسد كل عمو م  أعمات ااموعة عل أف  ت 
دوؿ ع  تعلمه كما أنه .)كل عمو مسمساعدة م  ػلتاج م  أفراد ااموعة إىل مساعدة إضافية إلهنات ادلهمة و 

 .وؿ ع  تعلم بقية أعمات ااموعة(مسد 
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 : لوجو از وجهً ز  المع  المباشر  التفاعل:  الثالث

 جلوس الطالب ل وضع متقابل يسهل تواصلهم الةصري وتةادذلم ادلصادر. مكاين : وتوأحدعلا عداف : بله  
 .ماعي بني أعمات ااموعة الواحدة: وتو مرتةل بتحقق األلفة وا نسأاـ النفسي وا جت يالةعد الثاين فسيولوجو 

 ) االجتماعية ( : المهارات الشخصية والزمرية:  عبالرا
 بزمة للتعاوف مثل مهارات القيادةإىل جانا ادلهارات ا جتماعية الال العلميةل التعلم التعاوين يتعلم الطالب ادلهاـ 

الت أيع, ا تفاؽ وال كر ب الةقات ل ااموعة,  اإلنصات,  التحدث هبمذ ,احلوارإدارة  ببنات الثقة  بضةل الوقر
 أعلية بال ة لنأاح رلموعات التعلم التعاوين .   اتعلم تذط ادلهارات ذ ويُعد ......

 :معالجة عمل المجموعة : الخامس
يتتذ أفراد ااموعة قراراام حوؿ بأف ويتم ذل  م  خالؿ  ليل تصرفات أفراد ااموعة أ نات أدات مهمات العمل   

وؽلك  تنفيذ وتعديل التصرفات الز  تاج إىل تعديل لتحسني عملية التعلم .  تاواستمرار بقات التصرفات ادلفيدة 
 .ادلعاجلة م  خالؿ توجيه سدالني للمأموعة ادلتفوقة

  يا إىل تفوقكم.ذكروا أبرز سةةني أدالسداؿ األوؿ : ا 
   . م مستقةالً أداسكى تفوقكم أو  س  م  أجل ااحماف ة عل ا حقً  ماعملوهنتعملني س واذكر السداؿ الثاين : ا
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 دقيقة 042 الزمن البنى التعاونية الثالثةالوحدة 

  .ادلواد ل تدريذلةىن التعاونية لف ادلتدرب يوظت الهدف العام :
    الجدول الزمني للجلسات :

 ال م  اذلدؼ السلوكي موضوع اجللسة اجللسة

وىل
األ

 

 ""التقوًن الثناسي التةاديل بنيتا
 فكر اقوف تةادؿ""و

 ,"التقوًن الثناسي التةاديل" زبنيف ادلتدرب أف يوظ -
 .ل تدريذ ادلواد"فكر اقوف تةادؿ"و

 د 121

 د 21 فوة راحة

نيةالثا
 

الطاولة "و التأ سة"" تابني
 ادلستديرة"

الطاولة "و, "" التأ سةف ادلتدرب بنيز أف يوظ -
 ادلستديرة"ل تدريذ ادلواد.

 د 111

 د 241 ااموع

 :       خطة الوحدة التدريبية

 ال م  ا يلاسواأل الوساسل العنواف رقم الن اط  اجللسة

وىل
األ

 
 د 15 التقوًن الثناسي""+ "بنية"فكر اقوف تعريف الةىن التعاونية (3/1/1ن اط )

 د 45 بنية "التأ سة"  +  عرض مرسي بنية "التقوًن الثناسي التةاديل"  (3/1/2ن اط )

 د 61 بنية "التأ سة"  +  عرض مرسي بنية "فكر اقوف تةادؿ"  (3/1/3ن اط )

 د 21 فوة راحة

 

أغراض الةىن التعاونية  (3/2/1ن اط )
 وخصاسصها

بنية " رلموعة نقاش رباعية "+ صحيفة 
 ادلالح ة + معاجلة عمل ااموعة. 

 د 31

انية
الث

 

 د 41 بنية "التأ سة" + الرؤوس ادلرقمة بنية "التأ سة" (3/2/2ن اط )
 د 31 بنية " رلموعة نقاش رباعية" بنية "الطاولة ادلستديرة" (3/2/3ن اط )

 د 241 ااموع
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الجلسة  الوحدة الثالثة
 األولى

 دقيقة 102 الزمن  " تبادل فكر اقترن"و "التبادلي"التقويم الثنائي  بنية 

 
 :أىداف الجلسة 

 يتوقع م  ادلتدرب ل هناية اجللسة أف:
  التعاونية. ؼ الةىنيعره 

 ب كل جيد. "ينفذ بنية "التقوًن الثناسي التةاديل 
  بطريقة علمية. "فكر اقوف تةادؿ"يوظف بنية 

 

 : موضوعات الجلسة 
 التعاونية. الةىن  

 "بنية "التقوًن الثناسي التةاديل 

 "بنية "فكر اقوف تةادؿ 
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 (3/1/1) رقم الن اط
 تعريف الةىن التعاونية  العنواف
 يعرهؼ ادلتدرب الةىن التعاونية.أف   اذلدؼ

 التحدث هبمذ واإلنصات مهارات العمل
 د 15 ال م 

 بنية " فكر اقوف" + بنية"التقوًن الثناسي التةاديل" ادلهاـ التعاونية 
 شرح المهمة :

  3/1/2 ن ػادين ػرة التعاونيػة ل  تفػق( ػلػدد كػل عمػو تعريػف الةػىنا –بصػي ة )حػدد و  "فكر اقوف"بةنية 
  .على صحة التحديدويتفق مع زميله  ناسًيا  3/1/3و

  التعاونية. رلموعات  ناسية تعريف الةىن  ل ـ كل عمويبةنية "التقوًن الثناسي التةاديل" يقوه   
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 (3/1/2) رقم الن اط
 بنية "التقوًن الثناسي التةاديل" العنواف
 بنية "التقوًن الثناسي التةاديل"ادلتدرب  أف ينفذ  اذلدؼ

 اختاذ القرارات+ شرح ادلهمة +مثاؿ داؿ+ التفقد والتدخل. مهارات العمل

 د 45 ال م 
+ تطةيقات+ صحيفة ادلالح ة +بنية "فكر د( 5)عرض مرسي لةنية "التقوًن الثناسي التةاديل" التعاونية  ةمالوساسل وادله

 اقوف"

 
 شرح المهمة :

  أعمػػػػات  وقػػػػراتةبعد م ػػػػاتدة العػػػرض ادلرسػػػػي شػػػػاور( –عػػػد  - قػػػػرأا -وصػػػي ة )شػػػػاتد  "فكػػػػر اقػػػػوف"بةنيػػػة
  3/1/2 ين ػػػاد ل ن ػػػرةالػػػواردة  " التقػػػوًن الثنػػػاسي التةػػػاديل " ةنيػػػة اخلاصػػػة ب ادلػػػادة العمليػػػةااموعػػػة فرديًػػػا 

 مواد ختصصه. ل "التقوًن الثناسي التةاديل" ةنيةب تنيتعليمي تنيمهم عد كل عمو ل ااموعة يُ  3/1/3و
 الز أعدتا أعمات ااموعة للتأكػد مػ  صػحة  "التقوًن الثناسي التةاديل"بىن ل كل رلموعة أعمات    يت اور

 الةنية وكيفية تنفيذتا.بنات 
 ااموعػػات ل القاعػػة أعمػػات "التقػػوًن الثنػػاسي التةػػاديل" علػػى مجيػػع  مػػ  بػػىن فقػػل كػػل رلموعػػة بنيتػػني  تطةػػق

 التدريةية.
  ويػدوف عمػل ااموعػات, ـ جػودة إتقػاف يقػوه و  ,ثنػاسي التةػاديل"التقوًن ال"بنية ااموعات  تنفيذيدير ادلدرب

 3/1/3و  1/2/ 3يحسا ادلرفق مع ن رة ن اد صحيفة ادلالح ةالتقييم على 

 

 
  



 

 
45 

 
 (3/1/3) رقم الن اط
  "فكر اقوف تةادؿ"بنية  العنواف
 بنية "فكر اقوف تةادؿ"ادلتدرب  أف ينفذ  اذلدؼ

اختاذ القرارات+ شرح ادلهمة +مثاؿ داؿ+ التفقد والتدخل + صحيفة ادلالح ة+ معاجلة عمل  مهارات العمل
 ااموعة.

 د 61 ال م 
 + تطةيقات + صحيفة ادلالح ة +بنية"فكر اقوف". د( 7)عرض مرسي لةنية "فكر اقوف تةادؿ"  التعاونية  ةمالوساسل وادله

 
 شرح المهمة :

  بعػػد قػػراتة ادلػػادة العمليػػة اخلػػاص بةنيػػة "فكػػر  شػػاور( –عػػد  -شػػاتد  - أقػػر صػػي ة )ابو  "فكػػر اقػػوف"بةنيػػة
كػػل عمػػو ل   عػػديُ  رض ادلرسػػيوم ػػاتدة العػػ 3/1/3و  2/  1/  3 ين ػػرة ن ػػادل الػػواردة اقػػوف تةػػادؿ" 
 مواد ختصصه. لنية "فكر اقوف تةادؿ" ةب تنيتعليميه  تنيااموعة  مهم

  يت اور أعمات كل رلموعة ل بىن "فكر اقػوف تةػادؿ" الػز أعػدتا أعمػات ااموعػة للتأكػد مػ  صػحة بنػات
 الةنية وكيفية تنفيذتا.

 مػػػ  بػػػىن " فكػػػر اقػػػوف تةػػػادؿ " علػػػى مجيػػػع أعمػػػات ااموعػػػات ل القاعػػػة فقػػػل كػػػل رلموعػػػة بنيتػػػني   تطةػػػق
 التدريةية.

  يػػدوف و  ,عمػػل ااموعػػاتـ جػػودة إتقػػاف , ويقػػوه " فكػػر اقػػوف تةػػادؿ "بنيػػة يػػدير ادلػػدرب تنفيػػذ ااموعػػات
 .  3/  1/  3و  2/  1/  3 يحسا ادلرفق مع ن رة ن اد صحيفة ادلالح ة التقييم على

 للمأموعة الز تفوقر على بقيػة ااموعػات  صػوذلا ات بتوجيه سدالنيعاجلة عمل ااموعم ينفذ ادلدرب 
 ف علا:. والسدا  نات تنفيذ دلهمةأ على أعلى درجات

o ماذا عملتم ح  تفوقتم على بقية ااموعات؟   

o وماذا ستعملوف  حًقا ح   اف وا على تفوقكم؟ 

o  ؟والةقية ااموعات تذا السداؿ : ماذا ستعملوف  حًقا ح  تتفوقيوجه مث 
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3/1/3و 3/1/2 ين رة علمية لن اد   

تةادؿ" فكر اقوف"و" التقوًن الثناسي التةاديل"بنية   موضوع الن رة العلمية 

 التعاونية :  تعريف البني
عمػػػػػل ااموعػػػػػات التعاونيػػػػػة وتعػػػػػ ز أدات  تػػػػػن مزلػػػػػددة وأفكػػػػػار وإجػػػػػراتات أسػػػػػاليا تعليميػػػػػة تعلميػػػػػة تتمػػػػػم   مهػػػػػاـ

   "اسواتيأيات تدريذ"داخل الصف ااموعة التعاونيةأعمات  اإلغلايب جلميعتفاعل أعماسها,لتحقق أكرب قدر م  ال

 :   "التقويم الثنائي التبادلي"بنية أواًل : 
مصػطل  , أرقػاـ , معػاين كلمػات( ل ميله )تعريف , نفسه ي كل الطالب رلموعات  ناسية يوجه كل منهما السداؿ 

ويتةػػاد ف أفكارعلػػا أو إجاباامػػا أو أسػػ لتهما أو معلوماامػػا مػػ  أجػػل إتقػػاف واسػػتيعاب مػػادة علميػػة. مثػػاؿ مػػا حكػػم 
 يسأؿ كل دالا زميله بالتناوب. .؟ حكمها واجا صالة اجلماعة

 :   "اقترن تبادل ثانًيا : بنية "فكر 
 أو رباعية.يكوف بني رلموعتني  ناسية " فتةادؿ". أما ل ااموعةمث اقوف مع زميل   بفكر فرديًا 
ل ااموعة  ناسًيا, مث ت اورا مع  مث ت اور مع زميل  لوحدؾ, مثاؿ: م  ولد النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟ فكر  

  .زميليكما ل ااموعة الرباعية

 : "ف كر اقترن"شروط بناء بنية 
 أف تكوف أكثر م  إجرات . -1
 .يوجد على األقل إجرات واحد  ناسيأف  -2

 (.....كتاقرأبحددبا  بشاتدب اخوب امسعب أجاب احفظ ب ا )ا وتو إجرات فردي "فكر"م  صيغ  -3

 ........(    , دابق راجع تأكد,  قق, ت اور, اتفقب ع,وتو إجرات  ناسي ) صح ب مسه  "اقوف"صيغ م   -4

 :وتبادل من صيغ بنية ف كر اقترن 
حدد ب اتفق ب اكتا. مثاؿ: حدد ل الكتاب تعريف الوضوت مث اتفػق مػع زميلػ  ل ااموعػة علػى اإلجابػة مث  -1

 .  ورقة العملاكتةا اإلجابة ل 
مثاؿ: حل السداؿ األوؿ م  صفحة ....مث صح  إجابة زميل  ل ااموعػة وزميلػ   حلب صح  ب ت اور.  -2

   .يصح  إجابت  مث ت اورا إذا اختلفر إجابتكما

م  لا ال كاة على ادلسلم؟  مث اتفق مع زميل  علػى اإلجابػة مث اكتةػا مػا  :فكر فكر ب اتفق ب اكتا .  مثاؿ -3
 اتفقتما عليه.

   .اخو اإلجابة الصحيحة مث اتفق مع زميل  ل ااموعة .السداؿ اقرأاؿ : ب اخو ب اتفق .   مث اقرأ -4
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 صحيفة ادلالح ة
 
 ـ

 التحدث هبمذ اسم ااموعات
 اإلنصات

ال كر 
 وا تفاؽ

 شرح ادلهمة
 الوتيا ااموع

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

11        

11        

 صحيفة ادلالح ة لتع ي  وتطوير خربات الطالب وليذ لكةر انطالقهم
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 دقيقة 102 الزمن  "الطاولة المستديرة"و "التجزئةبنية "       الثانيةالجلسة 
 

 :أىداف الجلسة 

 يتوقع م  ادلتدرب ل هناية اجللسة أف:

 .ػلدد أغراض الةىن التعاونية 

 التأ سةبنية  يطةق. 
 .ينفذ بنية الطاولة ادلستديرة 

 : موضوعات الجلسة 
   أغراض الةىن التعاونية 

 "بنية "التأ سة. 

 "بنية "الطاولة ادلستديرة . 
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 (3/2/1) رقم الن اط
 أغراض الةىن التعاونية وخصاسصها العنواف
 أف ػلدد ادلتدرب أغراض الةىن التعاونية وخصاسصها.  اذلدؼ

 الت أيع ودور ادلتأكد م  الفهم+ معاجلة عمل ااموعة مهارات العمل
 د 31 ال م 

 صحيفة ادلالح ة + بنية "رلموعة نقاش رباعية" و"فكر اقوف" . الوساسل وادلهمة التعاونية 
 
 شرح المهمة :

 .تعني كل رلموعة أحد أعماسها لدور ادلتأكد م  الفهم 

  الةػىن التعاونيػة  أغػراض 1/  2/  3يناقش أعمػات كػل رلموعػة رباعيػة ادلػادة العلميػة ل ن ػرة ن ػاط
 وخصاسصها خالؿ ع ر دقاسق.

  يػػػدير ادلػػػدرب النقػػػاش ويقػػػـو إتقػػػاف األعمػػػات للمػػػادة العلميػػػة, مسػػػتتدًما الػػػرؤوس ادلرقمػػػة وصػػػحيفة
 ادلالح ة خالؿ ع ر دقاسق.

 التعلم التعاوين ون اـ ااموعات. يعرض ادلدرب للمتدربني الفرؽ بني 
  ينفذ ادلدرب معاجلة عمػل ااموعػات بتوجيػه سػدالني للمأموعػة الػز تفوقػر علػى بقيػة ااموعػات

  صوذلا على أعلى درجات أ نات تنفيذ ادلهمة. والسدا ف علا:

o ماذا عملتم ح  تفوقتم على بقية ااموعات؟   

o لى تفوقكم؟وماذا ستعملوف  حًقا ح   اف وا ع 

o مث يوجه لةقية ااموعات تذا السداؿ : ماذا ستعملوف  حًقا ح  تتفوقوا؟ 
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 ن رة علمية لن اط   1 / 2 / 3
 موضوع الن رة العلمية الةىن التعاونية

 أىمية البنى التعاونية : 
علػى تقليػل العمػل والوقػر الػالـز ت كل الةىن التعاونية قاعدة مهمة يةىن عليهػا أي صػف تعػاوين وتعمػل الةػىن التعاونيػة 

لةنػات صػػف تعػػاوين وعنػػدما يػػتم التتطػػيل ذلػػا وتنفيػػذتا عػدة مػػراتب ف هنػػا تصػػة  أن ػػطة تلقاسيػػة ل غرفػػة الصػػف وؽلكػػ  
الةػػػػىن لتكػػػػوي  درس متكامػػػػل . وهبػػػػذط الةػػػػىن ظليػػػػ  الػػػػتعلم التعػػػػاوين عػػػػ  غػػػػرط مػػػػ   طللمعلػػػػم أف يسػػػػتتدـ م غلًػػػػا مػػػػ  تػػػػذ

 عمل ااموعات  وتي ليسر م  التعلم التعاوين. ادلمارسات الز تدرج ضم 
 خصائص البنى التعاونية :

يناسا استتدمها ل أي ) مادة ػ ومرحلة ػ وموضوع ( وتنػاؾ الكثػر مػ  الةػىن التعاونيػة ادلنت مػة قػد تصػل  - 1
 إىل أكثر م  ماسة بنية تعاونية وتصنف إىل عدة تصنيفات وتستتدـ لعدة أغراض تعاونية. 

   عناصر التعلم التعاوين األساسية اخلمسة.تتمم   2

   ترتةل  حتوى أو ممموف معني. )ؽلك  استتداـ أكثر م  بنية ل الدرس الواحد(. 3
 تُعده تصميًما من ًما للدروس التعاونية . 4

 أغراض البنى التعاونية :
 تةادؿ ادلعلومات. -1
 .تع ي  مهارات التفكر -2

 .ادلادة العلميةإتقاف  -3

 طالب.المعاجلة سلوؾ  -4
 ا.مراجعة ادلعلومات وإتقاهن -5

 .  استثمار زم  احلصة -6

   تا.ؤ بدت احلصة وإهنا -7

 .إ ارة التفكر -8

 
وعات غالًةا يعمل فيه دالا شلي  أو قاسد ااموعة أما التعلم مالفرؽ بني ن اـ ااموعات والتعلم التعاوين:  ن اـ اا

فروقهم الفردية, وذل  ألف بنات مهاـ العمل التعاوين )الةىن التعاوين فيعمل فيه مجيع أعمات ااموعة ب ض الن ر ع  
 التعاونية(تساعد على  قيق تذا الفرؽ.

 



 

 
51 

 درجات لكل عنصر" 5صحيفة ادلالح ة   "

 
 الت أيع إتقاف ادلهمة اسم ااموعات ـ

التأكد م  
 الفهم

 إتقاف ادلادة العلمية
 التحدث هبمذ

ال كر  
 ااموع وا تفاؽ

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 لتع ي  وتطوير خربات الطالب وليذ لكةر انطالقهمصحيفة ادلالح ة 
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 (3/2/2) رقم الن اط
 بنية "التأ سة"  العنواف
 ادلتدرب بنية "التأ سة" أف ينفذ  اذلدؼ

اختاذ القرارات+ شرح ادلهمة +مثاؿ داؿ+ التفقد والتدخل+ صحيفة ادلالح ة+ معاجلة عمل  العملمهارات 
 ااموعة

 د 41 ال م 
 عرض مرسي لةنية "التأ سة" + تطةيقات + صحيفة ادلالح ة بنية "فكر اقوف". الوساسل وادلهمة التعاونية 
 شرح المهمة :

  أعمػات ااموعػة  وقػراتةشاور(بعد م اتدة العػرض ادلرسػي  –عد  - قرأا -صي ة )شاتد ببةنية فكر اقوف و
عػد كػل عمػو ل يُ  3/ 2/ 3و 2/ 3/2يل ن ػرة ن ػادالػواردة  التأ سػة"" بةنيػة ةفرديًا ادلادة العملية اخلاص

 مواد ختصصه. ل" التأ سةةنية "ب تنيتعليميه تني ااموعة  مهم
 " الػػز أعػػدتا أعمػػات ااموعػػة للتأكػػد مػػ  صػػحة بنػػات الةنيػػة " التأ سػػةيت ػػاور أعمػػات  كػػل رلموعػػة ل بػػىن

 وكيفية تنفيذتا.
 على مجيع أعمات ااموعات ل القاعة التدريةية.التأ سةم  بىن "فقل كل رلموعة بنيتني   تطةق " 
  عمػػل ااموعػػات ويػػدوف التقيػػيم علػػى  إتقػػافبنيػػة "التأ سػػة", ويقػػـو جػػودة يػػدير ادلػػدرب تنفيػػذ ااموعػػات

  .  3/ 2/ 3و 2/ 3/2 يادلرفق مع ن رة ن اد حساصحيفة ادلالح ة 

 للمأموعة الز تفوقر على بقيػة ااموعػات  صػوذلا ااموعات بتوجيه سدالنيمعاجلة عمل  ينفذ ادلدرب 
 ف علا:ادلهمة والسدا  تادرجات ا نات تنفيذالعلى أعلى 

o   تفوقتم على بقية ااموعات؟ماذا عملتم ح      

o ماذا ستعملوف  حًقا ح   اف وا على تفوقكم؟ 

o  ماذا ستعملوف  حًقا ح  تتفوقوا؟يوجه لةقية ااموعات تذا السداؿمث : 
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 (3/2/3) رقم الن اط
 بنية "الطاولة ادلستديرة"  العنواف
  ادلتدرب بنية "التأ سة" ينفذأف   اذلدؼ

 اختاذ القرارات+ شرح ادلهمة +مثاؿ داؿ+ التفقد والتدخل مهارات العمل
 د  31 ال م 

 عرض مرسي لةنية "الطاولة ادلستديرة"+ تطةيقات + بنية"فكر اقوف". الوساسل وادلهمة التعاونية 
 

 شرح المهمة :
 الطاولػػة بةنيػػة  ةبعػػد قػػراتة ادلػػادة العمليػػة اخلاصػػ شػػاور( –عػػد  –شػػاتد  - أقػػر بةنيػػة فكػػر اقػػوف وصػػي ة )ا"

عػػػد كػػػل عمػػػو ل ااموعػػػة  وم ػػػاتدة العػػػرض ادلرسػػػي, يُ  3/ 2/ 3و 2/ 3/2 يل ن ػػػرة ن ػػػادادلسػػػتديرة" 
 م  مواد ختصصه."الطاولة ادلستديرة" نية ةب تنيتعليمي تنيمهم

  بنػات الز أعدتا أعمات ااموعػة للتأكػد مػ  صػحة "الطاولة ادلستديرة" يت اور أعمات  كل رلموعة ل بىن
 الةنية وكيفية تنفيذتا.

 على مجيع أعمات ااموعات ل القاعة التدريةية."الطاولة ادلستديرة" كل رلموعة بنيتني م  بىن   تطةق 

 " اإتقاهنـ جودة ", ويقوه  الطاولة ادلستديرة يدير ادلدرب تنفيذ ااموعات لةنية. 
  



 

 
54 

 

3/ 2/ 3و 2/ 3/2 ين رة علمية لن اد   

 موضوع الن رة العلمية  "الطاولة ادلستديرة"و "التأ سة"بنية 
 : "التجزئةبنية "

ع ادلادة العلمية على أعمات ااموعة الثناسية وبعد إتقاف كل عمو ادلادة ادلكلف هبا يقـو كل عمو توز          
. بينما عمو )ب(  ػلمر وحدودتا ب رحها ل مالسه ل ااموعة. مثاؿ عمو )أ( ل كل رلموعة ػلمر موقع ادلملكة

كل عمو )أ( ل مجيع ااموعات ب رح ادلوقع واحلدود يقـو  ادلساحة وعدد السكاف دلدة دقيقتني. مث بعد  مر ادلادة 
 ل ميله )ب( مث )ب( ي رح ادلساحة وعدد السكاف ل ميله )أ( خالؿ دقيقتني.

 :  "الطاولة المستديرة" بنية
اـ ورقة واحدة ريق دوراف ادلهمة بني أعمات ااموعة الواحدة.  مثاؿ باستتدالقياـ بادلهمة ) الن اط ( ع  د

إف وأخوااا.  ي  متر الورقة على مجيع أعمات ااموعة والعمو مع زمالس  ل ااموعة الرباعية  كتاوقلم واحد ا 
 الذي لديه إجابة يكتةها أو ؽلرر الورقة ل ميله اسخر.

 صحيفة ادلالح ة
اسم  م

 ااموعات
التحدث 
 هبمذ

ال كر 
 الت أيع وا تفاؽ

التفقد  شرح ادلهمة
 الوتيا ااموع والتدخل

1         
0         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
12         

 انطالقهمصحيفة ادلالح ة لتع ي  وتطوير خربات الطالب وليذ لكةر 
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 دقيقة 102 الزمن  لتعلم التعاونيأدوار المعلم والمتعلم في ا الوحدة الرابعة
     . توضي  ادلتدرب أدوار ادلعلم وادلتعلم ل التعلم التعاوينالهدف العام :

 ة : الزمني للجلسالجدول 

 ال م  اذلدؼ السلوكي موضوع اجللسة األوىل اجللسة

وىل
األ

 

 د 111     أف يوض  ادلتدرب أدوار ادلعلم وادلتعلم ل التعلم التعاوين أدوار ادلعلم وادلتعلم  

 د 21 فوة راحة

 د 121 ااموع

 
 

 خطة الوحدة التدريبية

 ال م  ا يلاسواأل الوساسل العنواف رقم الن اط  اجللسة
وىل
األ

 
 
 (4/1/1ن اط )

 
 أدوار ادلعلم

بنية"التأ سة"+ تطةيقات + عرض 
 مرسي + معاجلة عمل ااموعة

 
 د61

 أدوار ادلتعلم (4/1/2ن اط )
بنية"التأ سة"+ تطةيقات + عرض 

 مرسي + صحيفة ادلالح ة

 د41

 د 21 تقوًن وختاـ الربنامج

 دقيقة 121 ااموع
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 دقيقة 102 الزمن  أدوار المعلم والمتعلم في التعلم التعاوني األولىالجلسة 
 

:ةجلسالأىداف   

 يتوقع م  ادلتدرب ل هناية اجللسة أف:

 وض  أدوار ادلعلم ل التعلم التعاوين.ي 

  علم ل التعلم التعاوين.تأدوار ادل يوض 

 : موضوعات الجلسة 
 أدوار ادلعلم. 

 تعلم ادل أدوار. 
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 (4/1/1) الن اطرقم 

 أدوار ادلعلم  العنواف
 ل التعلم التعاوينيوض  ادلتدرب أدوار ادلعلم أف   اذلدؼ

 + معاجلة عمل ااموعةدور ادلتأكد م  الفهم مهارات العمل
 د 61 ال م 

 "التأ سة". عرض مرسي ألدوار ادلعلم + بنية الوساسل وادلهمة التعاونية 
 

 : شرح المهمة
  ثناسيػػة مدارسػػة أدوار ادلعلػػم, بينمػػا يتػػوىل )ج( و)د( ل  النقػػاش الرلموعػػة  مػػ يتػػوىل )أ( و)ب( ل كػػل رلموعػػة

 .1/  1/  4كل ااموعات العواسق وعوامل النأاح الواردة ل ن رة ن اط 

 .يقـو )أ( ب رح أدوار ادلعلم للمأموعة و)ب( يتأكد م  فهم ااموعة للمادة العلمية 

  )ب رح العواسق وعوامل النأاح للمأموعة و)د( يتأكد م  فهم ااموعة للمادة العلمية.يقـو )ج 

  ادلهػارات ادلطلوبػة استيعاب ادلتدربني للمادة العلميػة ويػدوف علػى صػحيفة ادلالح ػة ويقوهـيدير ادلدرب النقاش 
   .مث يعاجل عمل ااموعات

 1/  1/  4ا وردت ل ن رة ن اط يعرض ادلدرب اخلطوات العملية لةنات أن طة تعاونية كم   

  ينفػػذ ادلػػدرب معاجلػػة عمػػل ااموعػػات بتوجيػػه سػػدالني للمأموعػػة الػػز تفوقػػر علػػى بقيػػة ااموعػػات  صػػوذلا
 على أعلى درجات أ نات تنفيذ ادلهمة. والسدا ف علا:

o ماذا عملتم ح  تفوقتم على بقية ااموعات؟   

o  تفوقكم؟وماذا ستعملوف  حًقا ح   اف وا على 

o مث يوجه لةقية ااموعات تذا السداؿ : ماذا ستعملوف  حًقا ح  تتفوقوا؟ 
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 موضوع الن رة العلمية أدوار ادلعلم

ومنها  ديد ادلادة العلميةب  ديػد ادلهمػة التعاونيػة "الةنيػة التعاونيػة", عػدد أعمػات ااموعػة  اتخاذ القرارات : -1
 " ناسية أو رباعية"ب ادلهارات ا جتماعية.

شػػرح ادلهمػػة التعاونيػػة " الةنيػػة التعاونيػػة " بتوضػػي  ادلطلػػوب وكيفيػػة تنفيػػذ الةنيػػة التعاونيػػة ن ريػػاً مث متثيػػل الةنيػػة   -2
 .ي" على أداسها ح  يتصور الطالب كيف ينفذوف ادلهمة التعاونية ادلطلوبة "الةنية التعاونية"كمثاؿ داؿ "عمل

التأػػوؿ بػػني ااموعػػات للتأكػػد مػػ  فهػػم ااموعػػات للمهمػػة ادلطلػػوب تنفيػػذتا ب وتع يػػ  ااموعػػات  التفقددد : -3
 الفاعلة للمهمة.

ا نةػه ااموعػة  للفهػم الصػحي  وإذالتعاونيػة " ف نػه يات ادلهمػة "الةنيػة عندما يالحظ خلالً ل فهم أد التدخل : -4
يوقػػف عمػػل مجيػػع ااموعػػات ويعيػػد شػػرح ادلهمػػة ن ريػػاً ف نػػه هػػم ادلهمػػة ادلطلوبػػة   حػػظ أف مع ػػم ااموعػػات مل تف

  يتػػػدخل عنػػػدما يالحػػػظ خلػػػالً ل األدات العلمػػػي ي  القصػػػور ل فهمهػػػم ألدات ادلهمػػػة و وعمليػػػاً "مثػػػاؿ داؿ" لتوضػػػ
ليتػػي  الفرصػػة للطػػػالب أف يالح ػػوا أخطػػاتتم العلميػػػة ويتػػدربوا علػػى تقوؽلهػػا وتػػػذا مػػ  أع ػػم مكاسػػػا  يمػػيالتعل

"التقػػػوًن" وتػػػو لؤلتػػػداؼ التعليميػػػة ل ااػػػاؿ ادلعػػرل  "bloom"الػػتعلم التعػػػاوين وتػػػو أعلػػػى مسػػتويات تػػػـر بلػػػـو 
   إعطات قيمة وحكم على ال يت, وإبدات الرأي.

      معالجة عمل المجموعة .   -5
 لتعلم التعاوني: المعلمين تطبيق  وتحديات عوائق

 احلاجة إىل تدريا دويل ومستمر للمعلم والطالب على أدوار التعلم التعاوين. .1
تتطلػػا أف ي ػػارؾ مجيػػع  , فهػػيقػػد يػػددي إىل فوضػػى ل الصػػف وسػػةا تػػذط الفوضػػى دةيعػػة الػػتعلم التعػػاوين .2

. رب الطػػالب علػػى ادلهػػارات ا جتماعيػػة ومهػػارات العمػػلتػػدإف يالطػػالب ل العمليػػة التعليميػػة ل آف واحػػد و 
الفوضػػى مػػع الوقػػر إىل ضوضػػات من مػػة وخالقػػة.  ل التعلػػيم التقليػػدي السػػاسد تػػذط تتحػػوؿ  ولكػػ  بعػػد ذلػػ 

اجلهد والوقر للمعلػم )بنسػةة يكوف للمعلم وكذل  احلدي  و  اكوف الصف م لقً ال الا ل الةي ة الصفية أف ي
تػػذا الوضػػع  .جػػًدا ايسػػرً  اوقتًػػللطػػالب مػػ  وقػػر احلصػػة للم ػػاركة إ  ادلعلػػم ؾ وْ يػ ػػ %( و  71  تقػػل عػػ  

والتحػدث إ  ل نطػاؽ زلػدود ة   يسػم  فيػه باحلركػ حي  سلل(متغلعل الصف أكثر تدوًتا وانمةاداً )جو 
ل يتحركػوف أما ل التعلم التعاوين فتتحوؿ الةي ة الصفية إىل صػف مفتػوح يتحػدث فيػه مع ػم الطػالب و  جًدا.

مػػ  الموضػػات )لكػػ  ينة ػػي أف ينتةػػه إىل أهنػػا ضوضػػات من مػػة ذلػػ  حػػدوث نػػوع  علػػىويوتػػا  ه.نفسػػالوقػػر 
 ومطلوبة ل التعلم التعاوين(.
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يعتقػػد عػػدد مػػ  ادلعلمػػني أف الػػتعلم التعػػاوين يتطلػػا بي ػػة وأدوات ووسػػاسل خاصػػة مثػػل )مصػػادر الػػتعلم وأوراؽ  .3
 اوجهػػدً  اطػػالب العمػػل علػػى شػػكل رلموعػػات( وكػػل تػػذا يتطلػػا وقتًػػعمػػل وترتيػػا دػػاو ت بطريقػػة تتػػي  لل

ولكنػه ػلتػاج   تاج إىل بي ة وأدوات ووساسل خاصةعلى ادلعلم ادلطةق للتعلم التعاوين.التعلم التعاوين   ػل اإضافيً 
 إىل إتقاف ادلعلم للةىن التعاونية وادلهارات ا جتماعية وتدريا الطالب عليها.

 التطبيق:عوامل النجاح في 
ادلعلػم إىل رلموعػات هبػم ينتقػل حػ  يػتق  الطػالب مهػارات العمػل ا قتصار ل الةدايات على ااموعات الثناسية   .1

رباعيػػة. وا نتقػػاؿ مػػ  الثناسيػػة إىل الرباعيػػة لػػيذ لػػه وقػػر زلػػدد لكػػ  كلمػػا كانػػر الفػػوة أدػػوؿ كلمػػا أتػػي  للطػػالب 
 .فرصة أكرب للتدرب على مهارات التعلم التعاوين

عدـ اعتماد شلارسة الػتعلم التعػاوين ل قاعػات مصػادر الػتعلم فقػل وذلػ  حػ    يعتقػد ادلعلػم بػأف الػتعلم التعػاوين  .2
   يتاح له الذتاب إليها ل كل حني. فقدمصادر التعلم غرفة إ  ل  يناسا  

عمػل أحيانًػا الأوراؽ و ألف ادلعلم والطالب  اجة إىل إتقػاف مهػارات عمػل  ,عدـ اإلكثار م  استتداـ أوراؽ العمل .3
 تذط ادلهارات ادلطلوب إتقاهنا للتعلم التعاوين. إتقافقد ت  ل الطالب وادلعلم ع  

وصػػػػورة ذتنيػػػػة غػػػػر خاد ًػػػػا والةي ػػػػة التعليميػػػػة انطةاًعػػػػا  وادلتعلمػػػػنيدلعلػػػػم اعطػػػػي يالتطةيػػػػق اخلػػػػاد  للػػػػتعلم التعػػػػاوين : إف  
لػػذل  يدكػػد علػػى  ,همصػػحيحة عػػ  الػػتعلم التعػػاوينب وأحيانػػاً ر ػػا يصػػعا إزالػػة تػػذط الصػػورة الذتنيػػة اخلاد ػػة عنػػد بعمػػ

مػع م  مصادرط العلمية األساسية والتػدرب عليهػا ب ػكل صػحي  وعلمػي.  ضرورة التعرؼ احلقيقي على التعلم التعاوين
   .ون اـ ااموعات التعلم التعاوين  ديد الفرؽ بني

 :في تدريس الموادالتعلم التعاوني خطوات عملية لبناء أنشطة 
 أواًل اتخاذ القررات :

  ديد ادلادة العلمية الز يراد تنفيذتا كمهمة عمل تعاوين "بنية تعاونية". .1

  ديد نوع الةنية ادلناسةة ذلذط ادلادة العلمية.  .2

  ديد عدد أعمات ااموعات  ناسي أو رباعي. .3

 ا جتماعية ادلطلوبة لتنفيذ ادلهمة التعاونية.  ديد ادلهارات  .4

 :ثانياً شرح المهمة "البنية التعاونية"
والتفاعػػل معهػػا  ادلهمػػة ألف صلػػاح الطػػالب ل تنفيػػذ "الةنيػػة التعاونيػػةادلهمػػة "علػػى ادلعلػػم أف يهػػتم كثػػرًا ب ػػرح 

أكثػر شلػا ي نػه عػدد مػ  ادلعلمػني أف الطػالب  ما يراد منهم تنفيذطتدؼ ادلهمة و إىل وضوح بدرجة كةرة يعود 
 بطريقتني :يتم   ادلهمة يتوض ف ف   يريدوف العمل, لذل 
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. ن ريًػا ذ الةنيػة التعاونيػةيػنف: بعد  ديػد الةنيػة وعػدد أعمػات ااموعػة يةػني ادلعلػم كيفيػة ت شرح ن ري .1
 )ينص  بتأخر ذكر ادلادة العلمية بعد شرح ادلهمة(

مػ   اؼلػرج دالةًػ "التقوًن الثنػاسي التةػاديل"بنية  :مثاؿ ,متثيل تنفيذ الةنية أماـ الطالبوتو : مثاؿ داؿ  .2
ويطلػػا مػػ   .فػػرض عػػني :أيػػا الطالػػافيُ  ؟مػػا حكػػم الصػػالة :فيسػػأله ,الةنيػػة هالطػػالب وينفػػذ معػػ

يطلػػػا مػػػ  الطػػػالب أف ينفػػػذوا مػػػع مث  .السػػػداؿ أيػػػا تػػػو عػػػ فيُ نفسػػػه. الطالػػا أف يسػػػأله السػػػداؿ 
مػع أف بنيػة التقػوًن الثنػاسي مػ  أسػهل الةنػو التعاونيػة إ  و  .دلهمػة بالطريقػة الػز شػاتدوتابعض تذط ا

أف الطالب أحيانًا   يمةطوف تنفيذتا بدوف تذا ادلثاؿ الداؿ. فكيف بالةىن األخػرى الػز  تػاج إىل 
 مقطع الفيديو ل رح ادلهمة(.ن ر ا) !م يد م  التوضي  الن ري وادلثاؿ الداؿ عليها

مػ  تكػرار شػرح ادلهمػة التعاونيػة لطالبػه كمػا أنػه عليػه أ  ينػ عج مػ   على ادلعلػم أ  ؽلػله مالحظة مهمة : 
فػػ ذا أتقنوتػػا سيسػػاعدط تػػذا اإلتقػػاف علػػى هػػا الطػػالب, الوقػػر الػػذي يتطلةػػه شػػرح الةػػىن التعػػاوين حػػ  يتقن

 جًدا ب ذف اهلل. قياسي مع  صيل علمي وتربوي عاؿ إصلاز ادلادة العلمية  حًقا ل وقر
يةػدأ الطػالب ل تنفيػذ ادلهمػة التعليميػة التعاونيػة بالطريقػة الػز دلةػر مػنهم ويقػـو ادلعلػم   ثالثًا التفقد والتددخل :

عمػػػل ب ػػػكل صػػػحي  يقػػػدـ ذلػػػا فااموعػػػات الػػػز ت ,بتفقػػػد أداسهػػػم  يػػػ  يتأكػػػد مػػػ  تنفيػػػذ ادلهمػػػة بالطريقػػػة الصػػػحيحة
 ادلهمػػة فػػالؼ ادلطلػػوب افتدديػػ رلموعػػة أو رلمػػوعتني أفإذا وجػػد ر علػػى الكتػػف. و عةػػارات التع يػػ  وإشػػاراته كالوبيػػ

دي ادلهمػػة فػػالؼ ادلطلػػوب فيوقػػف عمػػل ااموعػػات ر مع ػػم ااموعػػات تػػد ل ليةػػني ذلػػم ادلطلوب,أمػػا إذا كانػػتػػدخي
 مجيعها ويعيد ال رح الن ري وادلثاؿ الداؿ مرة أخرى.
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 (4/1/2) رقم الن اط
  ادلتعلمأدوار  العنواف
 ل التعلم التعاوينيوض  ادلتدرب أدوار ادلتعلم أف   اذلدؼ

 دور ادلتأكد م  الفهم. مهارات العمل
 د 41 ال م 

 بنية "التأ سة".  ادلهمة التعاونية 
 شرح المهمة :

  لدور ادلتأكد م  الفهم. اً تعني كل رلموعة عمو 

   واسػق الػواردة ل ن ػرة ن ػاط الع, بينمػا يتػوىل )ج( و)د( ادلػتعلميتوىل )أ( و)ب( ل كل رلموعة مدارسػة أدوار
4/1/2. 

  للمأموعة. ادلتعلميقـو )ب( ب رح أدوار 

 يقـو )د( ب رح العواسق وعوامل النأاح للمأموعة. 

 ـ استيعاب ادلتدربني للمادة العلمية. قوه يدير ادلدرب النقاش وي 
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 ن رة علمية لن اط   2 / 1 / 4

نيادلتعلمأدوار   موضوع الن رة العلمية 
 

م  الفهم اخلاد  أف التعلم التعاوين   يتم إ  م  خالؿ أدوار داخل ااموعات والدور الرسيذ فيها تو       
 ,ؽلك  أف يتم عمل رلموعات التعلم التعاونية بدوف أدوارلقاسد وتذط صورة فيها م الطة كةرة والصحي  أنه ل

أحد األدوار  ل  لهقد يكوف ودور القاسد  .أدوار الطالبعلى ألهنا تعتمد إىل حد كةر على مهاـ العمل وليذ 
القاعدة الز غلا أف نلتـ  هبا تي )أننا   نمع أدواراً ل ااموعة ما مل و  .التعاونية "الةنية التعاونية" ةمادله أدات

 توزيع أدوار( إىل  تاجتك  ادلهمة 
 : المتعلم أدوار

التأكد م  أف أفراد ااموعة يعملوف ب كل و إدارة النقاشب  هبا الدور م  خالؿيقـو و  القاسد .1
 صحي ب....

ادلهمة التعاونية التأكد م  أف أفراد ااموعة قد فهموا الفهم يقـو هبذا الدور م  خالؿ  ادلتأكد م  .2
 ا.مب وأف كل فرد يستطيع شرحهالعلميةادلادة و 

 التعاونية . ادلهمةيقـو  تابعة الوقر ل أ نات تطةيق م  ضابل الوقر ) ادليقايت (  .3
يقـو بكتابة ما تتوصل إليه ااموعة م  إجاباتب ويتحدث باسم ااموعة عند احلاجة ادلقرر الذي  .4

 لذل .

 :  المتعلممالحظات على أدوار 
   تاج إىل تدريا . ادلتعلمأدوار  .1
 العمو دوًرا   ؽلارسه حقيقة.م  اخلطأ أف يعطى  .2
والةىن رلموعات التعلم التعاوين عمل  مهاراتوا قةل أف يتقنعلى الطالب أدوار توزيع دت بعدـ الة .3

 .التعاونية

 لتعلم التعاوني: ل المتعلمتطبيق وتحديات عوائق 
 .التسكع ا جتماعي -3   .ا فتقار إىل النمج -1
 الركوب اااين. -4    .فقداف الدافعية -2
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  بعدي الذاتي الجدول ال

 ع  التعلم التعاوين؟ هأعرف يذال ما
 صحتهلدي وتأكدت 

ع  التعلم   حًقا تهعرفمأود ي ما الذ التعلم التعاوين ؟ ع  عرفتهالذي ما 
 ؟ التعاوين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  اسم ااموعة :
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