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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 9-7أساليب تدريس التعاون/ العمل الجماعي في الصف  5.8.2
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس
 العمل الجماعي.لدعم تدريس كفاءة التعاون/ 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  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؟

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

 عليه
 الكفاءات؟ماهي  4.1 -

 :تعريف المعلمين بهذه الكفاءة عبر 
 ما هو التعاون/ العمل الجماعي؟ 4.1.8 -

 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.

أفكارهم عن كيفية  المعلمون مشاركةناقشة األفكار وم -
 تدريس هذه الكفاءة.

 متطلباتات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "ن المعلومللمزيد م 
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  عليه" أمثلةاإلطار و

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

 

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟

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

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 9-7أساليب تدريس التعاون/ العمل الجماعي في الصف 

 التعاون/ العمل الجماعي: إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز كفاءة

 التعاوني الدراسي الفصل قواعد 

o في بما الدراسي، الفصل لمشاركة للتفاوض القابلة غير المسؤوليات لتحديد مجموعات في الطلبة يعمل 

 الطلبة يقوم .وخالفه األسئلة طرح وكيفية الدراسي، للصف واالستعداد الفصل إلى دخولهم طريقة ذلك

 والمناقاشات للمجموعات التقديمية العروض بتيسير المعلم ويقوم القواعد التباع تقييم نموذج بإعداد

 .بالفصول الدراسية الخاصة القواعد مجموعة لتطوير

 التاكد من أن الطالب لديهم هدف مشترك أو  مجموعات، صورة في بتنفيذها ليقوموا للطلبة مشروعات عدادإ

 نتيجة يمكنهم تحقيقها معا فقط.

  ومشجعة.يطور الطالب عملية متتابعة 

  مساعدة الطالب على تعلم إيصال األفكار والمشاعر والتدرب على ذلك بشكل فّعال، مثال: قم بإعداد مجموعة من

بطاقات بها أسئلة والتي تشكل نوع األسئلة التي يمكن طرحها على بعضهم البعض في المجموعة لتحفيز كفاءة 

 الب على تلخيص أفكار المجموعة.التفكير الناقد، وتطوير اإلطارات المرئية لمساعدة الط

 سمية ة التعلمية الريعد الطالب وثيقة المجموعة والتي تحدد الطريقة التي تعمل بها المجموعة في المهام التعاوني

 :قد يتضمن وغير الرسمية،

o قواعد لتشكيل المجموعات 

o عامل مع بعضهم البعض في المجموعةواتفاقيات لطرق الت 

o   وأسئلة توجيهية لزيادة عمق التفكير 

o ام وظيفة المجموعة بشكل فعالوأدوارهم في المجموعة لضمان إتم 
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 معرفتهم وفهمهم المكتسبة استخدام ومشاركةالطالب على " تشجيع". 

 ما هو الهدف / المهمة المشتركة في فريقنا؟

 
 
 
 

 

أن نفعل بالفعل من شأنها أن تساعدنا؟ ماذا نعرف بالفعل من شأنها أن تساعدنا؟ ماذا يمكننا  

1أعضاء الفريق  2أعضاء الفريق   3أعضاء الفريق   4أعضاء الفريق    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 كيف يمكننا أن التاكد من أننا نستخدم المعرفة السابقة / يمكن القيام به؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  والعمل الجماعي في الصف الدراسي. يتم استخدم استراتيجيات التعلم التعاوني هي طريقة جيدة لبناء التعاون

 تنظيم الطالب في مجموعات ويتم التركيز على نجاح المجموعة وليس نجاح األفراد

What is cooperative learning? 

What is the difference between group work and cooperative 
learning? 

Collaborative Learning tips and strategies 

Cooperative learning resources 

 ات لمراجعة أدائهم عبر تكليف طالب بإعداد أسئلة بنائية خالل المهمة وأسئلة تجميعية إتاحة الفرص للمجموع

عند االنتهاء من المهمة وذلك لتتمكن المجموعة من التعليق على أدائهم  في إنهاء المهمة كفريق واحد. قد تكون 

 هذه األسئلة:

o هل شارك الجميع في إنجاز المشروع؟ 

o كة بشكل ُمرضي؟ هل أتيحت للجميع فرصة المشار 

o  هل أدى كل فرد دوره بشكل فّعال؟ 

o  ما الذي يمكن إنجازه بصورة أفضل المرة القادمة؟ 

http://study.com/academy/lesson/what-is-cooperative-learning-in-the-classroom-strategies-benefits-definition.html
http://corkboardconnections.blogspot.ae/2013/01/cooperative-learning-more-than-group.html
http://corkboardconnections.blogspot.ae/2013/01/cooperative-learning-more-than-group.html
http://www.teachthought.com/learning/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
http://www.lauracandler.com/strategies/co-op.php
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o "وكيف يمكننا فعل ذلك؟ 

 

 : يمكن تنظيم العمل الجماعي في الكثير من الطرق المختلفة. غير وجرب احد الطرق التالية 

ر ثم يجتمع كل ثنائي مع آخ يناقش الطالب أمر ما أو يبحثوا في قضية ما في ثنائيات ومن

ليكّونوا مجموعة ويشاركوا استنتاجاتهم. تجتمع المجموعات الصغيرة مع بعضها البعض 

 ثم جميع طالب الصف. – 16 – 8 – 4 – 2لتكوين مجموعة كبيرة مكونة من: 

 

 استراتيجية كرة الثلج

يعطى الطالب سؤال لإلجابة عليه أو مشكلة لحلها، يأخذ الطالب 

الوقت للتفكير في اإلجابة أو الحل، ثم يعمل في أزواج لتبادل بعض 

 األفكار.

بعد أن يقوم الثنائي بمناقشة النص، ينضما لثنائي آخر ويشاركوا 

  جميعهم أفكارهم ويتوصلوا الستنتاج أو وجهة نظر جماعية.

 شارك-ناقش-فّكر

بشرح الموضوع )أو يعمل الطالب في مجموعات مكونة من ثالث أشخاص. يقوم المتحدث 

بالتعبير عن رأيه في قضية ما( كما يطلب منه المعلم، يقوم الطالب المسؤول عن طرح 

األسئلة باالستماع بتأني ويطلب توضيحاً أو تفاصيل أكثر ويقوم الطالب المسؤول عن تسجيل 

 المالحظات بمراقبة هذه العملية ويقدم تغذية راجعة للمتحدث والسائل.

 

 االستماعمثلثات 

في مادة الرياضيات: يعمل الطالب أ على حل مسألة والتحقق 

منها بينما يقوم الطالب ب بمراقبته وإعطائه تعليمات. ثم يقوم 

االثنان بتبادل األدوار حيث يقوم الطالب ب بالعمل على حل 

مشكلة أخرى ويقوم الطالب أ بمراقبته وإعطائه تعليمات. 

لية يقوم الطالب بمقارنة إجابته مع وبعد االنتهاء من هذه العم

أعضاء الفريق اآلخرين ويضع جميع األعضاء عالمة صح 

 في المربع عندما يوافق الجميع على اإلجابات.

 العمل مع قرين

 

 البعض لبعضهم تقييمهم وكيفية الفريق أعضاء من عضو كل دور شرح.  

 

 اآلخرين الطلبة مع لمشاركته الجماعي للعمل اإلنترنت عبر أو مرئية وسائل تقديم. 
. 

يمكن أن يقوم الطالب بإنشاء ملف مع بعضهم البعض ويمكن ألشخاص آخرين وضع  – مستندات جوجل -

مالحظاتهم عليه في نفس الوقت. فيكون هناك حوار متبادل ويتم تسجيل التغذية 

الراجعة. تتضمن مستندات جوجل الورد وجداول البيانات وشرائح عرض 

 الباوربوينت والمواقع، إلخ.

- Padlet.com  يسمح هذا الموقع بإنشاء وتجميع أفكار من مجموعة كبيرة من

 األشخاص بشكل سريع وسهل. ال يتطلب الموقع تسجيل الدخول وهو مجاني.

- Blogging  يسمح هذا الموقع باستخدامات عدة لكل المواد ويتمكن أولياء األمور والمعلمين والطالب

 ين بقراءة األعمال والتعليق عليها. من المهم تعليم الطالب كيف يقوموا بالتعليق بشكل فّعال.اآلخر

 

https://support.google.com/docs/answer/49008?hl=en
https://support.google.com/docs/answer/49008?hl=en
file:///C:/Users/selena.hinchco/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ISGGAL4D/padlet.com
http://kidblog.org/home/
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 اشرح دور كل عضو من أعضاء الفريق وكيف يمكنهم تقييم بعضهم البعض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنسق المقدم

 يساهم في جهود الفريق بشكل دائم 

  يعرض عمل المجموعة النهائي على طالب
 الصف.

  تريدون أن أقدم ما توصلنا له؟كيف  –يسأل 

 ما الذي يجب مشاركته مع طالب الصف  –يسأل
 مما ناقشناه؟

 يقود النقاشات 

 يقترح حلول لمشكالت الفريق 

 يساعد األعضاء في إيضاح نقاط معينة 

 يضمن أن كل فرد عرض أفكاره على الفريق 

 يمنع أي فرد من أن يتصرف بشكل غير الئق 

  اآلندعونا نسمع رأي ***  –يسأل 

  ال بأس ولكن دعونا نعود إلى المهمة  –يسأل
 التي بين أيدينا

 

 المسجل الملخص
 يكتب استنتاجات وأجوبة الفريق 

 يكتب ملخص عن جهود الفريق 

 يتحقق من فهم الجميع التام 

  هل يعكس هذا بدقة ما قمنا به اليوم؟ –يسأل 

  هل نسيت أي شيء مهم؟ –يسأل 

  الفريقيسجل أفكار ومستوى تقدم 

 يتحقق من دقة ووضوح األفكار 

  يستخدم المخططات البيانية وألوان مختلفة
 وأساليب أخرى لتظليل أفكار الفريق

  أعتقد أنني سمعتك تقول *** هل هذا  –يسأل
 صحيح؟

  بأي طريقة تريدني أن أصيغ هذا؟ –يسأل 
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لمجلس أبوظبي للتعليمإطار الكفاءات الطالبية  دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 
 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
 المشرقة الخاصةمدرسة الريادة المعلمين، 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 

 والطالب  يتم التركيز عليها من قبل المعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 كفاءة التعاون/ العمل الجماعيأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على العمل باحترام مع اآلخرين من خلفيات مختلفة عند صنع ملصق للفريق.

 

:األفعال  

 عمل
 برر
 تبين
 ربط

 يوافق على
 عمل
 القيمة
 تجادل

 توقع
 شرح
 قيادة

 يسعى، طلب
 القاضي
 بحث

 شارك في
 اتعرف على

 توليد
 مناقشة  

 صنع
 رد
 ربط

 التظاهر
 نفذ
 بناء

 استمع
 شارك
 يؤكد
 تنظم
 شارك
 تعاون

 المساهمة
 تناقش

 مساعدة 

 

 

 

 

 

 

 

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

