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 دالئل معرفة الطالب ألهداف الدرس  البند األول

حدد الطالب بأنفسهم أهداف  5 أ
 . الدرس

استثمر الطالب جميع مصادر 
 .المعرفة الممكنة

استخدم الطالب خبرات معارف 
 . سابقة لخدمة األهداف

 
 الشرح 

هو عبارة أن الطالب أو جمموعة من الطالب بأستطعتهم معرفة ما هو املطلوب من الدرس أي أهداف الدرس 
من غري تدخل املعلم فقط الطالب يعتمد على نفسة للوصول لألهداف من خالل مصادر املعرفة املمكنة و 

 %00 -0دور املعلم .. ربات السابقة اخل
 دور املعلم فقط ينتظر من الطالب حتديد األهداف مث يكتبها على السبورة مث يسعى إيل حتقيقها يف بقية الشروط

 و معرفة املوضوع حيدد الطالب األهداف من خالل تصفح الكتاب ممكن *

ناقش المعلم الطالب في  3 ب
 . الوصول ألهداف الدرس

توصل المعلم مع الطالب 
 .لمصادر متعددة للمعرفة

ساهم الطالب بفعالية في 
 . المعارف والخبرات السابقة

 
 الشرح

إذا كان للمعلم دور يف حتديد الطالب لألهداف الدرس من خالل املناقشة و مساعدة الطالب للوصول هلدف 
 . نقاط 3الدرس  حيصل املعلم على ب 

 . استخدام جدول التعلم مثالهنا يسهم معهم يف حتديد اخلربات السابقة 
  ( االنرتنت –الكتاب  –املعلم )مصادر املعرفة 

تشارك المعلم مع الطالب في  مصدر واحد للمعرفة . فهم الطالب األهداف 2 ج
 . المعارف والخبرات السابقة

 
 الشرح

وهنا املعلم . هنا يقوم املعلم بتفهيم الطالب األهداف من خالل توضيح املعلم لألهداف وشرحها للطالب فقط
مصادر املعرفة . فهم الطالب اهلدف وذلك من خالل شرح املعلم هلا فقط دون أن يشر الطالب يف نقاشها

 . مصدر واحد غري املعلم مثال الكتاب أو االنرتنت أو جملة

يكتب المعلم األهداف على  0 د
 . السبورة

 .يلقي المعلم األهداف
 .المعلم مصدر المعرفة

استذكر المعلم معارف وخبرات 
 . السابقة

 
 . يكتب األهداف على السبورة دون اإلشارة إليها أبداً فقط كتبها مل يقرأها أو يناقشها أو يفهمها الطالب الشرح

 .املعلم هو مصدر املعرفة الوحيد
 . لم يتطرق إلى األهداف ومصادر المعرفة والمعارف والخبرات السابقة 1 هـ

 هنا املعلم شرح الدرس دون أن يتطرق لألهداف أو يكتبها الشرح . 

  مالحظة مهمة جداً في البند األول : 
األهداف البد أن تكون أمام المتعلمون في كل الثالث المراحل خالل الدراسة، خاصة في المرحلة االبتدائية  -0

 . المعروفة بالتشتت الكثير حتى إذا غفل المتعلمون عن الهدف أشار إليه المعلم

 ترد في بطاقة التعلم كلمة االستنتاج لم"  درسمعرفة ما هو المطلوب من ال الطالب يحاول بلهداف ال تستنت  األ -2
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 المعلم للطالب دورهم في تحقيق أهداف الدرس  حوض بند الثانيال

 5 أ
بادر الطالب بأنفسهم لتوزيع األدوار وحتديد أساليب حتقيقها يف احلصة لتحقيق أهداف الدرس 

 . واستمتعوا يف تطبيق تلك األدوار

 
 الشرح 

هنا املعلم يسلم الدفة للمتعلمني هم من يوزعون اجملموعات وحيددون كيف سيعمل وخطته لتحقيق 
 . األهداف
 املعلم املشرف من بعيد . 

  000 – 00نسبة عمل املتعلمني % 

 . يلزم أن يكون لدى املتعلمني مهارات عالية جداً مثل إدارة الذات، إدارة فريق العمل التخطيط
 . استوعب الطالب دورهم يف احلصة يف حتقيق أهداف الدرس وطبقوا تلك األدوار بدرجة جيدة 3 ب

 الشرح 
نهم م كل متعلم دورة ونفذ الطالب ما طلبهنا املعلم هو من وزع األدوار وأعطى الطالب وفهم  

 . طة التزم كل طالب بدورهبطريقة ممتازة دون خلط أو خلب
 . إذاً املعلم فقط خطط للمتعلمني وهم تولوا كامل العملية من تنفيذ وإخراج

 2 ج
شرح المعلم للطالب دورهم في الحصة في تحقيق أهداف الدرس بما يناسب طبيعة المتعلم 

 . والوقت والبيئة وطبق الطالب دورهم بدرجة معينة
 

 الشرح
هنا يشرح املعلم للطالب دورهم يف احلصة يف حتقيق األهداف مبا يناسب طبيعتهم والوقت 

بعض . وطبقوها بدرجة أقل جودة من املرحلة السابقة هناك عدم جودة يف التنفيذ من الطالب
 . الطالب غري مشارك

 . ألقى المعلم على الطالب دورهم في تحقيق أهداف الدرس ولم يمارس الطالب دورهم 0 د
 الشرح 

 . هنا املعلم فقط أعطاهم بشكل شفهي دور كل متعلم لكنهم مل يطبقوا الطالب أدوارهم
   من مالحظة املشرف التطبيق هنا سيكون بشكل عام ضعيف جدا . 

 . ال يعرف الطالب دورهم في تحقيق األهداف 1 هـ
 هنا املعلم مل يشرح املطلوب ومل يوضح األدوار الطالب مل جيهزوا أي شيء الشرح . 

  الثانيمالحظة مهمة جداً في البند  : 

 . يتم تحديد درجة كل محور من خالل سلوك الطالب أثناء الدرس
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 موجها وميسراً وليس ناقالً مما يدل على أن دور المعلم  البند الثالث

 05 أ
يطبق الطالب الخبرات المكتسبة في مواقف جديدة أو حياتية بالتفكير في مصادر المعرفة 

 . بتيسير من المعلم
 

 الشرح 
هو من يصمم املوقف اجلديد وفقاً خلرباته السابقة مطلوب من املتعلم أن يصل  الطالبهنا يريد أن 

فقط ميسر ومشرف وهذا مستوى عايل جدًا حبيث يبدأ املتعلم أن  مإىل أن يطبق ما تعلمه واملعل
 . يطبق يف حياته الطالب هو من يصمم املوقف وحيل املشكلة

 . يستثمر الطالب التقنية ومصادر المعرفة في حل المشكالت واألنشطة بدعم من المعلم 9 ب
 هنا معلم متميز مدرب طالبه كيف حيلونه املشكالت بالبحث واملعلم يزودهم باألنشطة الشرح . 

 . يعرض المعلم مشكالت وأنشطة تدفع الطالب للتفكير بتوجيه من المعلم 7 ج
 هنا املعلم هو من يعرض مشكلة ويطلب من الطالب حلها مع توجيه وإرشاد هلم الشرح . 

 . يشارك عدد محدود من الطالب في فقرات من المقرر 5 د
 هنا الطالب املتفوقني فقط من شارك يف حل املشكلة باقي الطالب سلبيون الشرح . 

 . ينقل المعلم المعرفة 1 هـ
 حماضرة"هنا املعلم ملقن  الشرح" 
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 األسئلة التي سألها الطالب لزمالئهم أو المعلم البند الرابع

 21 أ
األسئلة من مستويات مختلفة لتتحرك في ستة اتجاهات بطريقة فعالة متوازنة لجميع طالب 

 . الصف

 
 الشرح 

 : اجتاهات  6األسئلة تكون يف 
 جمموعة  معلم  -5                           معلم  طالب ( 0
 طالب معلم  -6طالب                            طالب ( 2
 % 000جمموة                          يشرتط مشاركة مجيع الطالب باألسئلة  جمموعة ( 3
 معلم  جمموعة ( 4

 02 ب
من طالب % 91األسئلة تسير في حركة دائرية ومرتدة ومتعاكسة في ست اتجاهات لـ

  . الصف مختلفة ومتنوعة
 . من الطالب% 00اجتاهات نسبة املشاركة  6تكون يف  الشرح

 . بدرجة قليلة( معلم، طالب، زميل)األسئلة في ثالثة اتجاهات  9 ج
 معلم  الشرح  جمموعة  طالب 

 . من طالب الفصل% 50تكون األسئلة يف ثالث اجتاهات، نسبة املشاركة 
 ( من المعلم للطالب ومن الطالب للمعلم)األسئلة في اتجاهين  6 د

 هنا فقط املعلم يسأل الطالب والطالب يسأل املعلم الشرح . 
 ( من المعلم للطالب)األسئلة في اتجاه واحد  1 هـ

 هنا فقط املعلم يسأل الطالب وهم جييبون الشرح . 
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 يراعي المعلم التمايز بين الطالب البند الخامس

 01 أ
أسلوب وأكثر من مصدر للمعرفة كثر من بأنشاط استثمر الطالب بأنفسهم أكثر من 

 . بمشاركة حقيقة لمستويات الطالب المختلفة دون أن يبقى طالب واحد
 

 الشرح 
هنا يقوم الطالب بأنفسهم بتصميم األنشطة كالً يصمم نشاطه مبا يناسب ميوله وقدراته 

 . واستعداداته وبأكثر من مصدر للمعرفة دون إغفال طالب واحد
 (. مسعية وبصرية وحركية)الطالب يصمم أنشطة 

 6 ب
شارك جميع الطالب وفق نظام واضح بأساليب متعددة في األنشطة المختلفة وبحثوا 

 . بأنفسهم بأساليب متعددة عن مصادر متنوعة بمستوياتهم المختلفة
 

هنا املعلم صمم األنشطة وشارك مجيع الطالب هبا استخدموا مصادر خمتلفة متنوعة لكي يتعلموا  الشرح
 ( مسعي، بصري، وحركي)

 4 ج
استخدام الطالب كتاب النشاط في الدرس وبحثوا عن المعلومة بأنفسهم بأسلوب واحد 

 . بمشاركة معظم الطالب من مصدر واحد
 

 . هنا املعلم هو وصدر املعرفة واألنشطة هو كتاب النشاط فقط الشرح
 . ال يوجد تنوع باألنشطة

 . طرح المعلم أسئلة بمستويات متعددة 0 د
 الشرح 

 .املعلم هو املصدرهنا 
 . اختفت املصادر املتنوعة ال يوجد أنشطة غري مستويات أسئلة األستاذ

 . يوجد إصغاء سلبي لعدد من الطالب 1 هـ
 هنا املعلم ملقن وملقي الشرح . 

 : مالحظة
معرفة احتياج املتعلمني املختلفة حبيث يعمل املعلم على تصميم األنشطة بوعي يتمركز حول الطالب البد أن نعلم : التمايز

 . طالبنا كما حيبون وليس كما ذهب على حسب قدراهتم وميوهلم
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 عدد المفاهيم التي أوجد لها معنى مرادف البند السادس

 05 أ
استخدام الطالب مجموعة من كلماتهم الخاصة للمفاهيم الواردة لربط المعلومات والتوصل 

 . إلى نتائ  تدل على الفهم بالتعاون فيما بينهم وإسناد من المعلم
 

 الشرح 
 . هنا الطالب بأنفسهم وضعوا قائمة باملفاهيم وتوصلوا لفهمها بالتعاون مع املعلم

 . الطالب هم من وضع التفسري مبفهومهم اخلاصة وقاموسهم اللغوي
 . الطالب هم من أوجد املفاهيم أو املفردات أو املصطلحات اجلديدة وفسروها

 .تواصل الطالب مع بعضهم لتوضيح المفاهيم الواردة جميعاً  9 ب
 الشرح 

 . هنا املعلم أعطى املفاهيم اجلديدة
 . وقام الطالب فيما بينهم بالتعاون لتفسري املفاهيم

 . وضح الطالب بدعم من المعلم عدداً من المفاهيم الواردة 7 ج
 هنا الطالب يوضحون عدد من تلك املفاهيم وال يستوعبون كل املفاهيم يف الدرس الشرح . 

 . يجد الطالب معاناة في إيضاح المفاهيم الواردة بكلماتهم الخاصة 5 د
 هنا الطالب جيدون صعوبة يف تفسري املفاهيم الشرح . 

 . يردد الطالب المفاهيم الواردة في المقرر بنفس النص 1 هـ
 هنا الطالب ال يعرفون شيء عن املفاهيم اجلديدة يف الدرس الشرح . 

 

 : مالحظة
 . يقصد باملفاهيم هنا املفردات أو املعرفة أو املصطلحات اجلديدة على الطالب

  



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم

 مكتب التعليم بمحافظة البدائع
   شعبة الرياضيات

 هـ 0441اإلصدار السادس شرح بطاقة التعلم النشط

 شعبة الرياضيات –مكتب التعليم بمحافظة البدائع  –مشرف الرياضيات  –حمد علي النفيسة / إعداد األستاذ

 وصول الطالب إلى مستوى جيد من مهارات التفكير العليا  البند السابع
 . وصف الطالب ما تعلموه في مواقف جديدة حياتية أو مصطنعة 31 أ

  هنا يطبق الطالب ما تعلمه يف مواقف خمتلفة يف حياته وهنا يكون الطالب توصل لفهم عميق  الشرح
 . حبيث يستطيع حل مهارات التفكري العليا من مواقع احلياة

 . احترف الطالب في استخدام المعرفة من تصنيفها وتبويبها واستخدامها وترميزها وتنسيقها 07 ب
 هنا الطالب استخدم التحليل والرتكيب والتقومي ويتعلمها الطالب باستخدام املنظمات املعرفية  الشرح

 . والتخطيط بتوجيه من املعلم

 02 ج
وصل الطالب بإسناد المعلم إلى إحدى مهارات التفكير العليا من خالل تطبيق جديد وليس 

  . منسوخ
 . هنا املعلم حل املسألة أو املهارة والطالب طبقوا على مثال آخر الشرح

 . حاول الطالب بإسناد المعلم الوصول إلى مهارات التفكير العليا 8 د
 هنا املعلم حل املسألة أو املهارة ومل تصل الفكرة إىل الطالب الشرح . 

 . لم يقترب الطالب أو لم يكن لهم محاولة للوصول إلى مهارات التفكير العليا 1 هـ
 هناك املعلم جتنب املهارات العليا الشرح . 

 

 : مالحظة
 ( االستنتاج، التحليل، الرتكيب، التصنيف، املقارنة، التنبؤ، حل املشكالت، املالحظة)مهارات التفكري العليا هي مثال 

 . هو استخراج األفكار الرئيسية من الدرس: التحليل 
 

 : المراجع 
 النشط التعلم بطاقة شرح دغريري زينة. 
 النشط التعلم بطاقة شرح رجب حممد 

 


