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 : تدريس الكفاءات والقيم5لوحدة ا

 6-1 للصفوفأساليب تدريس التعلم المستقل  5.3.1
 

 المادة التوجيهية

 

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس
 لدعم تدريس كفاءة التعلم المستقل.

الهدف من هذه المادة التوجيهية؟ما   

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات في الصفوف الدراسية.

 متى يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟
 
 

 استخدام هذه المادة  كمع من يمكن المعلمون
 التوجيهية؟

  النماذج:تعريف المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر 
 ما هو إطار الكفاءات الطالبية 1.1 -
 هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
 نشاط المعرفة المسبقة العصف الذهني 1.4 -
 الملخص التنفيذي -متعمقةقراءة  1.5 -
 وأمثلة عليه إطار المتطلبات – متعمقةقراءة  1.6 -
 ماهي الكفاءات؟ 4.1 -

  المعلمين بهذه الكفاءة عبر:تعريف 
 ما هو التعلم المستقل؟ 4.1.3 -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 ن، يمكيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -

 التعليمية أو اجتماعات األقسام.
حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -

 المادة. 
حث المعلمين على تعديل األساليب والنموذج بما  -

يتناسب مع المرحلة الدراسية والمادة التي يدرسونها 
 وبما يتناسب مع احتياجات الطالب.

مناقشة األفكار ومشاركة أفكارهم عن كيفية تدريس  -
 هذه الكفاءة.

 ات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات للمزيد من المعلوم
اإلطار وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية 

كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي  -لمجلس أبوظبي للتعليم 
 (.2014القرن الحادي والعشرين )

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  عليه" في تجربة إطار نسخ من قسم لمتطلبات اإلطار وأمثلة
 الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم.

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  ناقش مع فريقك كيف يمكن مالحظة وتسجيل التقدم في
 كفاءة التعلم المستقل باستخدام مستويات تسلسل التعلم.

 .أتح فرص للتعلم المستقل في صفك الدراسي 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 6-1أساليب تدريس التعلم المستقل الصف  5.3.1

 :إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز عملية التعلم المستقل

  اعرض دائماً أهداف التعلم ومعايير النجاح على الطالب، فذلك يجعل اعتماد الطالب على نفسه في عملية التعلم

 مسبقاً ما الذي يتعلمه وكيف سيحقق األهداف المنشودة.سهلة إذا عرف 

  يقوم المتعلم المستقل باتخاذ قراراته بنفسه ولتشجيع الطالب على اتخاذ قراراته بنفسه يمكنك إعطاءه خيارات عدة

 ولكن ضمن حدود معينة، على سبيل المثال: "لديك أربع خيارات للتدرب على الدرس الجديد، يمكنك اختيار الخيار

األول أو الثاني إذا كنت لم تستوعب الدرس بشكل جيد ويمكنك اختيار الخيار  الثالث أو الرابع إذا كنت متأكداً 

 أنك فهمت الدرس جيداً."

  ينعكس أسلوب التعلم المستقل على مخرجات تعلم الطالب، تجد في األسفل بعض األسئلة التأملية التي يمكن أن

يطرحها الطالب على نفسه أو يطرحها الطالب على بعضهم البعض. جرب يطرحها المعلم على الطالب، أو 

 إعداد نرد وكتابة هذه األسئلة عليه، وبعد كل درس يقوم الطالب برمي النرد ليظهر له السؤال التأملي لهذا الدرس.

 ما الذي تعلمته ولماذا؟ -

 ما الجزء الصعب في هذا الدرس ولماذا؟ -

 اكتسبتها؟ما المعلومة الجديدة التي  -

 ما الذي ساعد في عملية التعلم؟ -

 من منكم يحتاج مساعدة أكثر وما الذي تحتاجون إلعادة شرحه؟ -

 ما الذي يجب أن أتعلمه في الخطوة التالية؟ -

 .يمكن أن يكتب الطالب مجموعة من اإلرشادات لزمالئهم عما يمكنهم فعله عند مواجهة صعوبة في عملية التعلم 

 إبعاد بعض األغراض وإعادة ترتيبها داخل الفصل بطريقة منظمة.إتاحة الفرص للطلبة ب 

  إن مراكز أو محطات التعلم هي زوايا في الصف الدراسي )أو مكان آخر( يعدها المعلم للطالب. تتيح مراكز
التعلم هذه الفرصة للطالب الستخدام مجموعة من المصادر والتقنيات لدعم تعلمهم. هذه بعض المواقع التي 

 في إيجاد أفكار لمراكز التعلم: تساعدك
 

 
www.studenthandouts.com 

Concept to classroom  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studenthandouts.com/01-Web-Pages/001-Pages/learning-station-classroom-organizers.htm
http://www.studenthandouts.com/01-Web-Pages/001-Pages/learning-station-classroom-organizers.htm
http://bit.ly/1OdCMSD
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  التعلم لدعم الطالب لوضع أهداف للتعلم والتعرف على نتائج التعلم.استخدام عقود  

 

Learning contract maker 

Learning contracts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدم الخطط اإلجرائية لدعم الطالب في تحديد األهداف والجداول الزمنية المناسبة لتعلمهم، قبل تطوير وكتابة خطة 
 إجرائية استخدم األسئلة أدناه لمستعدة الطالب على التركيز على أهدافهم وكيف أنهم سوف يحققون هذه األهداف:

 
 التي تود تطويرها في تعلمك؟ماهي الجوانب  -

 ما هي األسئلة أو المواضيع التي تود اكتشافها؟ -

 ما هي األهداف المحددة التي تود تحقيقها؟ على سبيل المثال: -

 أود أن أكتسب معرفة أكبر عن ...... -

 أود تطوير القدرة على ...... -

 ما األساليب التي ستستخدمها لتحقيق هذه األهداف؟ -

 ك قد تحققت؟كيف ستظهر أن أهداف -

 ما الصعوبات التي قد تواجهها في تحقيق هذه األهداف؟ -

 ما اإلطار الزمني الذي ستضعه لتحقيق هذه األهداف؟ -

 

 

http://www.teach-nology.com/web_tools/contract/
https://wsddifferentiation.wikispaces.com/file/view/Learning+Contract.pdf
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 مثال لخطة إجرائية

 هدف التعلم / الغاية: فهم خصائص األشكال الرباعية

 التأمل
 

تاريخ  الدليل
 االنتهاء 

 هدف التعلم الخطوات

تعلمت أن هناك أربعة 
من رباعيات  أنواع

األضالع ويمكنني 
 كتابة خصائصها.

يمكنني كتابة األنواع 
المختلفة لرباعيات 
 األضالع بمفردي

 االثنين
 أبريل 6

أبحث عن األنواع  .1
المختلفة لرباعيات 

 األضالع
أشاهد مقطع فيديو  .2

على موقع 
LearnZillion  

ووضع قائمة 
بالرباعيات وتحديد 

 خصائصها

استطيع تحديد رباعيات 
 ضالعاأل

تعلمت أن المستطيل 
والمعّين من رباعيات 
األضالع وأنهما يمكن 
أن يصبحا مربع ولكن 
المستطيل ال يمكن أن 

 يصبح معّين.

إعداد رسم بياني لمقارنة 
ومقابلة المستطيل 

 والمعّين

 الثالثاء
 أبريل 7

أستخدم الخصائص  .3
سأقوم بمقارنة 

 المستطيل مع المعّين

استطيع مقارنة 
 األضالعرباعيات 

تعلمت كيف أصّنف 
رباعيات األضالع عبر 

 الخواص والخصائص

رسم شجرة لرباعيات 
 األضالع وخصائصها

األربعاء 
 والخميس

 أبريل 8-9

أقوم بتصنيف  .4
رباعيات األضالع 
باستخدام خصائص 

 الرباعيات

استطيع تصنيف 
 رباعيات األضالع

  مع الشكر لجيل ثومبسون

 

  نظافة وترتيب المكان المحيط بهم.جعل الطلبة مسؤولين عن 

 .طلب مساعدة األطفال في التحضير لألنشطة 

 .تخصيص الوقت للتأمل الذاتي وتقييم الذات عند إتمام المشاريع أو المهام 

 تطوير قائمة "المنجز األول" لألنشطة والمهام في الصف 

 .توفير أركان تعلم للطلبة الذين أنجزوا عمالً آخر 

  القراءة في المجاالت اآلخرى.تشجيع الطلبة على 
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 محطات العمل المستقلة

 لورين كالرك المعلم القائد مدرسة البطين الثانوية الخاصة المدرسة التجريبية

مستقلين تدعم  ليتعمل الطالب كيف يمكنهم أن يكونوا متعلمين 

معلمة العلوم لورين كالرك طالبها ليكونوا متعلمين مستقلين في 

مجموعة مختلفة من الطرق. حالما يجلس الطالب فإنه من المتوقع 

أن يكون متعلمين مستقلين بسبب قوانين الصف الدراسي التي تم 

وضعها من قبل المعلمة لورين. على سبيل المثال، في بداية كل 

 الب التأمل بأهداف التعلم لهذا اليوم.درس على الط

يقرؤون النسخة الخاصة بهم من أهداف التعلم ويوضحون معرفتهم 

المسبقة وذلك بتظليل األهداف إما باألخضر أوالبرتقالي أو األحمر 

)اللون األخضر يوضح أنه لديهم بالفعل معرفة مسبقة لهذا الدرس 

بالنسبة لهم(. تحصل المعلمة بينما األحمر يعني أن هذا الدرس جديد 

لورين على فكرة مسبقة عن معرفة الطالب ويمكن طرح األسئلة 

 لمعرفة المزيد عن ما يعرفونه بالفعل أو يمكنهم القيام به.

 
قامت أخالل الدرس حول التكاثر للزهرة استخدمت المعلمة لورين محطات العمل المستقلة لدعم طالبها للحصول على هذا التعلم الجديد.  

 اثنين من محطات العمل ...
 

 
 

 : مهمة البحث مصغرة:1محطة التعلم  .1
يختار الطالب المصادر من مجموعة من المصادر الستكمال 

 ورقة عمل البحثية.

 : النشاط تشريح زهرة:2محطة التعلم  .2
يشرح الطالب زهرة ويتم فصل األجزاء ووصفها وقياس أجزاء 

 منها

 
 
 

 
العمل خالل الوقت المحدد، قبل توزع الطالب على محطات العمل شاركة المعلمة لورين كيف يمكن للطلبة  على الطلبة استكمال محطتي

 االستقاللية في تعلمهم من خالل قيادة النقاش التالي في الصف:

 كيف يبدو المتعلم المستقل وماهي صفاته؟ 

 كيف يمكنني اختيار أي من محظات العمل للبدأ بالمهمة؟ 

  الحفاظ على الوقت المحدد لي؟كيف يمكنني 

 ماهي المعرفة والفهم والمهارات التي لدي والتي سوف تساعدني؟ 

 ماهي المصادر التي أحتاجها الستكمال المهمتين؟ 
 

تجولت المعلمة بين الطلبة خالل عملهم في محطات التعلم وطرحت األسئلة وأعطت التغذية الراجعة على محوري التركيز محور العلوم 
 ثر في زهرة( ومحور الكفاءة ) التعلم المستقل()التكا
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  يمكن أن يستخدم الطالب ملفاً لتصميم وتطوير أعمالهم والتأمل عليها. يمكن استخدام المادة للتأمل الذاتي وذلك
لتطويرها أكثر ولتحديد ومراجعة نقاط القوة ونقاط الضعف ومخرجات التعلم ومن ثم يقوم الطالب بتعديل عملية 

 تعلمهم وفقاً لذلك.
 

 
 
e-portfolios 

 
www.teachcuriously.com 

 
 
 

 

 أسئلة للتأمل الذاتي لوضعها في ملف الطالب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في ملفه: ألداة التأمل الذاتي للطالبتبدأ الجمل 

 

 الخطوات التي أنجزتها في هذه المهمة تتضمن: -

 لم أنجزها بعد تتضمن:الخطوات التي  -

 الشيء الذي لم أفهمه في هذه المهمة هو: -

 الشيء الذي كنت سأغيره/ أصححه/ أضيفه/ ألغيه من هذه المهمة هو: -

 المفهوم الذي تعلمته من هذه المهمة هو: -

إليكم بعض أفكاري 

تعلمي عن عملية  
 

هذه أحد أعمالي تظهر 

 مستوى التقدم
 

شيء جديد قد 

 تعلمته
 

يجب أن أعمل 

على تحسين هذا 

 الجانب
 

أدائي جيد في 

 هذا الجانب
 

http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Assessment/e-Portfolios
http://www.teachcuriously.com/
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 يوضح هذا العمل أنني يمكنني )اكتب المعايير(: -

 يمكنني تطوير عملي عبر: -

 بعد مراجعة هذه المهمة، أود اآلن تحقيق )حدد األهداف المعّدلة(:  -

 أود أن أفعل هذا ألن )الشرح(: -

 

 

 ة وتحث على التحدي لعملية التعلم، ولدعم نموذج األهداف الذكية يساعد الطالب على وضع ورصد أهداف مالئم

 اللبة على كتابة أهداف ذكية

 

S  محدد 
 يكون لديك تصور واضح ومحدد للهدف من جميع جوانبه.  

 

M يمكن قياسه 
 يكون الهدف قابل للقياس فتتمكن من معرفة مستوى تقدمك.

 

A يمكن تحقيقه 
ال تضع أهدافاً من المستحيل تحقيقها، فيجب أن يكون الهدف والهدف الفرعي قابل 

 للتحقيق.

R موضوعي ذو صلة 
 يجب أن يكون هدفك ذو صلة.

T ضمن إطار زمني 
 زمني أو وقتاً نهائياً لتحقيق كل هدف.ضع إطار 

 

 

 .تساعد نماذج التخطيط الطالب على تنفيذ دراسة وبحث باستخدام مجموعة من المصادر والتقنيات  
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم
المدرسة ضمن المشروع 

 التجريبي
 الريادة المشرقة الخاصةمدرسة 

 
 

 
لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 
هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم األفعال في 
الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم المعلمين 
األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 التعلم المستقلأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على دارة الوقت والموارد الخاصة بهم عند االنتهاء من ملف قصائدهم.

 

:األفعال  

 عمل
 تبين
 ربط

 يوافق على
 عمل

 التظاهر
 حالة
 شرح
 تطلب

  استعراض

 يتوقع
 شرح
 بحث
 تشكل
 تكيف
 توليد
 خلق
 بناء
 إدارة

 استخدام

 رد
 ربط
 القيمة
 نفذ

 طور
 تنظم

 تصميم
 ضبط
 خطة
 تتعهد

 اكتشف
 حفظ

 اتعرف على
 حل

 فرضية
 اخترع
 تجربة

 استعراض
 مجموعة
 صنع

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

