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•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

يعد تدريس التاريخ لیس باألمر السھل فعندما يقوم المتعلمون بدراسة  المواد األخرى سرعان 
ما يكتشفوا السبب الرئیسي من الحصة فعلى سبیل المثال الرياضیات تعلم الحساب و كذلك 

في دراسة اللغات ال يتعلم فقط القراءة والكتابه بل يتعلم مھارات اللغات األجنبیة.

فعلى عكس العلوم الطبیعیة ال تتیح دروس التاريخ فرصة إجراء تجارب معملیة لھا عالقة واضحة 
بالحیاة الیومیة حیث ال تحدث فرقعة أو يتصاعد دخان أو ألعاب نارية فمثل ھذه المؤثرات ال تتیحھا 

دروس التاريخ. 

فإن دروس التاريخ مختلفة حیث ال يمكن أن تدرس كما تدرس القراءة أو يدرس الحساب باإلضافة 
لذلك  الماضي  تاريخیة سابقة فھي جزء من  إلى مراحل  يعود  التاريخ  إلى ذلك محتوى حصة 

يعتقد المتعلمون أن التاريخ ال عالقة له بعالمھم الحالي.

وھذا بالتأكید لیس ھو طبیعة الحال وال يغیب ذلك عن معلمي التاريخ فمن المؤكد أن من يدرس 
التاريخ يتعلم الكثیر. فمن خالل دراسة خبرات األجیال السابقة يتعلم األطفال والشباب الكثیر 
حول الحیاة اإلنسانیة عامة مما يجعلھم يستطیعون فھم واقعھم بشكل أفضل فھم يفھمونه من 

خالل خلفیته التاريخیة.
 

أخیراً ولیس آخراً فإن دراسة التاريخ تصقل العقل وتجعله قادراً على فھم اآلخر و اإلحساس به. 

التاريخ  لدراسة  المتعلمون  إثارة حماس  التاريخ  السامیة على معلمي  األھداف  لتحقیق ھذه 
لذلك فمنذ عام ۲۰۱۲ يتعاون معلموا التاريخ من مصر وألمانیا مع بعضھم البعض من أجل تدريس 
بالقاھرة   " " معھد جوته  ينظمھا  فعالیات  ويتم ذلك من خالل  التاريخ بطريقة حديثة ومعاصرة 
لدراسة إمكانیة تھیئة األطفال والشباب لدراسة التاريخ وانتقاء األسالیب واإلستراتیجیات التى 
تساعد على ذلك وبرغم االختالف الكبیر في المناھج والسیاسات التعلیمیة وظروف المدارس 

بین كالً من مصر وألمانیا إال ان الجانبین أدركا كم يمكنھما التعلم من بعضھما البعض . 

إستراتیجیات  وضع  فكرة  نشأت  المصريین  التاريخ  معلمي  تدريب  فعالیات  إحدى  إطار  وفي 
التدريس الحديثة في بؤرة اإلھتمام وكان ھذا ھو المحرك لتألیف ھذا الكتاب الذي يستعرض 

بعض اإلستراتیجیات التي تُستخدم بنجاح في ألمانیا ويُرشحھا لمعلمي التاريخ في مصر.

ھذا ويقدم الكتاب  نحو " ۲۱ " إستراتیجیة تختلف بشكل واضح عن أسلوب المحاضرة وتتیح 
للطالب دوراً فاعالً في حصة التاريخ والوصول إلى المعلومة التاريخیة بأنفسھم من ناحیة وإدراك 
أھمیة اختالف الرُؤى حول األحداث التاريخیة من ناحیة أخرى. وتكمن حداثة ھذه اإلستراتیجیات 
في التأكید على أھمیة جذب انتباه المتعلمون وتشجیعھم على تكوين رأى خاص بھم مبنیاً 

على مصادر تاريخیة مُوثقة.
 

األول  الجزء  الدراسیة في  الحصة  الحال في  أجزاء كما ھو   "  ۳ " إلى  الكتاب  تم تقسیم  وقد 
يستعرض الكتاب " ٥ " إستراتیجیات تصلح بصفة خاصة لمرحلة التھیئة و في الجزء الثاني يقدم 
الكتاب " ۱۲ " إستراتیجیة يمكن استخدامھا في مرحلة العرض وينتھي الكتاب في الجزء الثالث 

إلى عرض " ٤ " استراتیجیات الصالحة لمرحلة التقییم.
الزيارات  تضم  والتي  المیدانیة  الرحالت  استراتیجیة  الخامس  الفصل  في  الكتاب  يضم  كما 

المتحفیة وزيارة األماكن التاريخیة.
 

كما يحرص الكتاب على تحديد الوقت الالزم لتنفیذ كل إستراتیجیة و درجة صعوبتھا إال أن ھذه 
ھذه  من  العديد  استخدام  يمكن  لذلك  المؤلف.  خبرات  على  مبنیة  مقترحات  مجرد  اإلشارات 
مع  بمرونة  التعامل  يمكن  كما  أى مشكلة  دون  الحصة  من  أخرى  مراحل  في  اإلستراتیجیات 
اإلشارات حول الوقت أو المرحلة العمرية أو درجة الصعوبة. فما يھمني بالقدر األكبر ھو أن يحرص 
اإلستراتیجیات  تعدد  فإن  وفعالة   بصورة مستمرة  اإلستراتیجیات  استخدام ھذه  المعلم على 
يجعل درس التاريخ شیقًا ، لھذا أنصح كل معلم بالحرص على تنفیذ عدد كبیر ومتنوع من ھذه 

اإلستراتیجیات وغیرھا. 
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المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى كل الزمالء من مصر الذين سعدت بالتعرف علیھم في 
السنین الماضیة  فالحوارات والنقاشات التي دارت بیني وبینھم داخل الدورات التدريبیة وخارجھا 
أثرت كثیراً في نظرتي إلى حصة التاريخ وغیرت من طريقتي في التدريس ، فإذا نجحت في 
تقديم بعض اإلستراتیجیات المناسبة الستخدامكم في تدريس التاريخ في مصر أكون قد نجحت 

فى رد بعض من جمیلكم ولسوف يسعدني ھذا كثیرأ. 

بقیادة  القادة  إعداد  مركز  في  ممثلة  المصرية  والتعلیم  التربیة  وزارة  إلى  بالشكر  أتوجه  كما 
الدكتور / أحمد حشیش واألكاديمیه المھنیة للمعلمین تحت قیادة الدكتور/ صالح غنیم على 

إتاحة ھذه الفرصة العظیمة لتبادل الخبرات في محفل دولي كھذا فلكم جزيل الشكر.
 

األلماني  الثقافي  للمركز  الكبیر  المجھود  إلى  يرجع  التعاون  نجاح ھذا  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
بالقاھرة صاحب الفضل األول في مبادرة " تحديث إستراتجیات تدريس مادة التاريخ فى مصر ". 

وأشكر بشكل خاص كالً من د/ سوزانا بومغارت على مجھودھا العظیم و كذلك ال يمكني إغفال 
الدور العظیم لكل من السیدة / سالى بندق والسید /فیلیب حنا.

مدينة آخن, فبراير ۲۰۱۸                                               كريستیان كوخلر
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۲-۳   مقارنة الصور

۲-٤   الصور المكتملة

۲-٥   النص الكاذب

۲- إستراتیجیات التھیئة 





- بدايات جمل مجھزة (تعرض على السبورة). 

۱- في بداية الدرس يتم طرح الجمل الغیر كاملة للمناقشة. 
۲- يقوم المتعلمون بتكملة الجمل وفقاً لمیولھم ورغباتھم. 

۳- تَربــط الحصــة مــا بیــن معــارف وأفــكار المتعلمــون المســبقة وموضــوع الــدرس بحیــث يتــم 
تصحیحھا أو اإلضافة علیھا.

•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

القضايا  العديد من  أحكام مسبقة  حول   وربما  ومواقف  أراء  أحیاناً  المتعلمون  بعض  يتبني 
ناحیة  من  وھي  الدراسیة  الحصة  إلى  معھم  ويجلبونھا   والسیاسة  بالمجتمع  المتعلقة 
يمكنھا أن تساعدھم فى اكتساب معرفة جديدة حول ما يطرح  أثناء الحصة الدراسیة  ومن 
الموضوع  استیعاب  على  قدرتھم  على  تأثیراً سلبیاً  المسبقة  أرائھم  تؤثر  قد  أخرى  ناحیة 

المطروح داخل الحصة  خاصة إذا ما أدت إلى تضییق أفقھم.
 

وفي أغلب األحیان ال يدرك المتعلمون تبنیھم  لھذه األفكار لذلك يجب على المعلم أن يقوم 
بدمجھا داخل عملیة التعلم على ھیئة أسئلة وأمنیات تتناسب مع میول ورغبات المتعلمون 

عند تناول موضوع جديد.
 

لتحقیق ھذا الھدف يمكن للمعلم  تزويد المتعلمون بجمل تتضمن أحد مفاھیم الدرس الھامة  
ولتعزيز إبداعھم  يطلب منھم بطريقه فردية استكمال الجمل وفقاً لمیولھم وأفكارھم الخاصة 
وفي مرحلة عرض الجمل يتبادل المتعلمون اآلراء حول الجمل مما سیسلط الضوء على تنوع 
اآلراء و تعددھا  وفي ھذه الحالة تكون النتائج التي تم التوصل إلیھا ھي األساس لمعالجة 

موضوع الدرس بصورةٍ أعمق. 

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

المادة العلمیة المستخدمة 

۱- يتم التعبیر عن اآلراء واألحكام المسبقة. 

۲- المجھود المبذول في مناقشة األحكام 
المسبقة وتصحیحھا عالي جداً. 

۳- قد تستغرق المناقشات الكثیر من 
الوقت. 

۱- آراء المتعلمون حول موضوع الدرس 
تشكل أساساً للمناقشة.

۲- التحفیز عن طريق الربط بالواقع.

۳- يشجع المتعلمون على التفكیر في 
أحكامھم المسبقة وإعادة تقیمیھا .

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.
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 ۷-۳

غالبا ما تبدو الصور التاريخیة غريبة بعض الشئ على المتعلمین فى ھذه االيام وذلك  على 
التناقض الواضح بین عالم  الرغم من انھم يقومون بتصوير انفسھم صورا جماعیة مما يثیر 

االنسان الحالى ومصادر التاريخ و يطرح تساؤالت  تجیب عنھا استراتیجیة حديث الصور 

تعتمد ھذه االستراتیجیة على  عرض صورتین على االقل .تظھر ھذه الصور مجموعة من 
الناس على سبیل المثال " فصول مدرسیة او مجموعة عاملین  " وتوجھه  للمتعلمین  مھمة 

بث الحیاة فى النساء والرجال الموجودين فى الصور التاريخیة 
من الضروري أن يطرح على المتعلمین سؤال موحد : 

ما ھدف االشخاص الموجودين فى الصوره ؟ ما الذى يجمع بینھم  ؟ 
التقطت لھم فى اول يوم   . الكاثولیك  الكھنه  المثال تم اختیار صورتین لبعض  على سبیل 

النضمامھم للكنیسة تعرض  الصورتین الكھنه الكاثولیك لعامى ۱۹٥٤و ۱۹٦٥ . 

عند المقارنة بین الصورتین نالحظ الفرق الكبیر بینھم على الرغم من انه يفصل بین الصورتین  
۱۱ عاما . عند النظر لصورة عام ۱۹٥۲ نجد انھا ال تعبر  عن اى شخصیة فرديه للكھنه بل انھا 
تعرض فقط مجموعة رجال يقتصر دورھا للعمل ككھنه على عكس صورة عام ۱۹٦٥ التى تعبر 
عن شخصیة الكھنه الفردية  يظھر ھذا االختالف من خالل وقفتھم فى الصورة و مالبسھم 

و كذلك الخلفیه التى  تحولت حديقة . 

يتم عرض  الصورتین على  المتعلمین  بحیث يتعرفون على االشخاص الذين تم تصويرھم  
ومن المھم فى ھذا السیاق  ايضا ان يتعرف المتعلمین  على الحیاه االجتماعیة فى المانیا 
فى الستینات من القرن الماضى لكي يستطیعون االقتراب من ھذا العالم كما يمكن تحقیق 
بريدية  حیث يستطیع  الجماعیة كبطاقات  الصور  ھدف تعلیمي فعال عن طريق استخدام 
المتعلمون اختیار احد االشخاص  وجعله يحكى عن نفسه البويه او احد اصدقائه  و يقومون 
بكتابة  افكار وانطباعات والرؤي المستقبلیه لھوالء االشخاص على االوراق التى يقدمھا لھم 

المعلم ويصنعون منھا ومن الصور معا بطاقات بريدية .
 

االستراتیجیة

طريقة التنفیذ 

مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۸

تقسیم ألمانیا بین عامي 
(۱۹۹۰-۱۹٤٥)

 
على سبیل المثال 

 
- عند طرح مصطلح الحرب 

الباردة . أفكر في .......

- ألمانیا االتحاديه كانت .....

- سور برلین ....

مثال

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Teilung#/media/File:Deutschland_Besatzungszonen_1945.svg المصدر:



أربع لوحات بأطروحات مختلفة وشريط الصق.

۱- يقوم المعلم بتعلیق أربع لوحات تحتوي كل لوحة على اطروحة مختلفه  تتعلق بموضوع 
الدرس فى الزوايا االربعة من الفصل الدراسي 

۲- يذھب المتعلمون إلى األطروحة التي تتناسب مع میول كل منھم.
۳- يتم مناقشة كل متعلم على حده عن سبب اختیاره لموقعه. 

٤- ومن الممكن إعادة تطبیق استراتجیة (األركان األربعه) مرة أخرى في نھاية الحصة 
/الدرس.

من الممكن إعادة تطبیق 
طريقة (األركان األربعه) مرة 
أخرى ومن ثم يمكن التأكد 

من تمسك المتعلمین 
بآرائھم أم أنھم قاموا بتغییر 

رأيھم وتكوين رأي جديد في 
نھاية الحصة.

يقوم المعلم بإعداد أربعة لوحات قبل بداية الدرس وعلى كل منھا توجد أطروحه حول 
موضوع من مواضیع التاريخ ثم يتم تعلیق اللوحات األربعة في أركان الفصل الدراسي 

وقراءتھا بصوت عال تجنباً لسوء الفھم.
 

بعد ذلك يذھب المتعلمون إلى األطروحة التي تتناسب مع میول كل منھم كما أنه من 
الممكن أن يقف المتعلم بین أكثر من أطروحة إذا كان متردداً في االختیار وأخیراً يقوم 

المتعلمون بذكر أسباب اختیارھم لموقعھم ولماذا قاموا باختیار ھذه االطروحة.
 

وتعتبر ھذه الطريقة مناسبة جداً كتھیئة لموضوع الدرس عندما يكون الموضوع مثیر للجدل 
أو يمكن رؤيته من وجھات نظر متعددة.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

۱- تكلیف المتعلمون الضعفاء تعلیمیاً بمھام 
تفوق قدراتھم. 

۲- تعبیر المتعلمون عن آراء لیست مبنیة 
على حقائق علمیة.

۱- يقوم المتعلمون بالتعبیر عن آرائھم أو 
انطباعاتھم بطريقة عفوية.

۲- تنمیة حافز المشاركة لدى المتعلمین.

۳- إمكانیة إعادة النظر في اآلراء بعد دراسة 
موضوع ما وذلك باستخدام االستراتیجیة 

بنھاية الدرس / الحصة.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۹

األركان األربعة

الوقت: ٥ دقائق.

الفئة العمرية: ۱۰ - ۲۰ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲-۲
ة

ت التھیئ
جیا

ستراتی
۲- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱۰

۱- على من يقع وزر الحرب 
العالمیة األولى 

۲- ھل ھناك نظرة موحدة 
للتاريخ؟ 

مثال



- صورتین أو أكثر للمقارنة يتم عرضھا على السبورة أو من خالل شاشة عرض أو شفافیة.

۱- يتم وضع الصور التوضیحیة للعصور المختلفة بجوار بعضھا البعض. 

۲- يقوم المتعلمون بفحص التغییرات الموجودة بالصور. 

۳- البدء في تحلیل التغیرات. 

المقارنة بین المدن قديماً 
وحديثاً تحمس المتعلمون 

لمعرفة المزيد عن تاريخ 
المدينة. 

تؤدي المقارنة بین صورتین تاريخیتین أو أكثر من عصور زمنیة مختلفة إلى جعل المتعلمون 
يتحدثون بطريقة عفوية ، وبالتالي فإن استخدام مثل ھذه الصور يكون مدخالً جیداً في 

بداية الحصة الدراسیة.
 

فعند مقارنة الصورتین عادة ما يلح على المتعلمون سؤال حول ماھیة أسباب التغییرات؟ 
بین الصورتین والتي أحیاناً ما تكون عظیمة ومثیرة للدھشة.

 
يعتبر عرض صور للمقارنة بین المدن قديماً وحديثاً نموذجاً مثالیاً للمقارنة فمثالً بین صورتین 

أللمانیا يمكن إبراز أھمیة الثورة الصناعیة (حوالي عام ۱۸٥۹) حیث كان  ھناك نزوح 
جماعي من الريف إلى المدن مما أدى إلى تغییرات جذرية حیث ازداد عدد السكان بشكل 

كبیر وھنا يمكن أن تطرح العديد من األسئلة حول ماتغیر؟ وما ظل على حاله؟
 

ومن ھنا يستطیع المتعلمون المقارنة الزمنیة بین الصورتین.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

۱- الصعوبة التي تواجه بعض المتعلمین 
عند مقارنة الصور. 

۱- يقوم المتعلمون باستنتاج التطورات 
التاريخیة بأنفسھم.

۲- التحفیز على التعرف على المدن 
وتاريخھا. 

۳- إثارة رغبة الطالب في الحصول على 
المزيد من المعلومات. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱۱

مقارنة الصور

الوقت: ٥ - ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱۲ - ۲۰ عاماً.

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

۳-۲
ة

ت التھیئ
جیا

ستراتی
۲- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

عرض صور لمدينة دورتوموند 
األلمانیة بین العامین 

 (۱۸٦۰ - ۱٥۷۰)

مثال

صورتین لكوبري قصر النیل 
صورة أخذت في العام 

۱۸۹۰ واألخرى في عام 
.۲۰۱٦

۱۲

المصدر: من ھیلكه جونتر إرندت / يورجن كوكا: كتاب التاريخ - المجلد ۳ 
             الناس وتاريخھم في الرسوم والوثائق ، برلین ۱۹۹٥ ، ص ۱۰٥.



نُسَخ من الصور المستخدمة داخل الحصة الدراسیة وتھیئة الفصل الدراسي لعرض للصور.

۱- عرض صورة تاريخیة. 
۲- في العمل الفردي أو الثنائي يقوم الطالب بصیاغة الصور المتكلمة. 

۳- يناقش الطالب النتائج المختلفة 
٤- مقارنة منتج الطالب بمصدر تاريخي. 

•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

تھیمن الصور على عالمنا وخاصة الصور في االنترنت حیث يواجه الطالب فیضاناً من الصور  
لذلك زادت أھمیة تناول الصور التاريخیة في األعوام األخیرة أثناء الحصص الدراسیة والھدف 

ھو تمكین المتعلمین من التعامل باحترافیة مع الوسائط المرئیة.

حیث تصلح الصور التاريخیة جداً للوصول لھذا الھدف فھي غالباً ما تصور أشخاصاً مما يتیح 
الفرصة لمناقشة حیاة ھؤالء األشخاص ودوافعھم وتعد الصور المتكلمة أحد اإلستراتیجیات 

المناسبة لتنفیذ ذلك فھي تمكنھم في بداية موضوع جديد من التعبیر عن أفكارھم 
وانطباعتھم الشخصیة حول ھذا الموضوع وھم في ھذه الحالة يتقمصون دور الشخصیة 

المصورة.
 

حیث يتم صیاغة أفكار عن الصور المتكلمة تعبر عن ھذه األشخاص بعدھا يعرض الطالب 
نتائجھم على بعضھم البعض ويبررون أسباب صیاغتھم ألفكار معینة وأسباب تعییرھا عن 

األشخاص الموجودة بالصورة حتى ال يظل الدرس محصوراً في إطار التخمینات. 

يعرض المدرس على الطالب مصدراً تاريخیاً ويتیح لھم مقارنته بتخمیناتھم وعن طريق 
المصدر يقوم الطالب بدراسة ما إذا كان ما طرح من االفكار والتخمینات " منتج الطالب " 

الموجودة في الصورة لھا خلفیة تاريخیة معینة. 

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

المادة العلمیة المستخدمة 

يتم إنشاء فقاعات الكالم " تخمینات 
الطالب " في البداية دون معرفة تاريخیة 

عمیقة.

۱- يرى المتعلمون أنفسھم في الصور 
المختارة.

۲- تُظھر المقارنة بین تفسیر صورة المالك 
ومصادر أخرى الحاجة إلى تعدد التأثیرات.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱۳

الصور المتكلمة

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱۰ - ۱٦ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤-۲
ة

ت التھیئ
جیا

ستراتی
۲- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱٤

أثناء بناء سور برلین يھرب 
كونراد شومان في اللحظة 

األخیرة من شرق إلى غرب 
ألمانیا ، يمكن صیاغة الصور 

المتكلمة للصور التي 
التقطت لھذه اللحظة تتیح 
للطالب إمكانیة التعبیر عن 

آرائھم حول ھذا الحدث.

مثال

https://de.wikipedia.org/wiki/Conrad_Schumann#/media/File:East_German_Guard_-_Flickr_-_The_Central_Intelligence_Agency_(cropped).jpg المصدر:



۱- في بداية درس جديد ، يتم التحقق من المعرفة التي كان المتعلمون على علم بھا. 
۲- يقوم المعلم بتوزيع نص يحتوي على أخطاء مقصودة.

۳- يتم إعطاء المتعلمین مھمة إيجاد وتصحیح جمیع األخطاء في النص.
٤- في النھاية ، سیتم مكافأة الشخص األول الذي يكتشف األخطاء. 

•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

يوجد العديد من الطرق التي يقوم بھا المعلم لمراجعة ما سبق دراسته مع المتعلمین. 
مثل السؤال الشفھي ، ومناقشة ما سبق وغیرھا ومن النماذج المبتكرة لمراجعة ما 

سبق واألشكال الشائعة للمتعلمین األصغر سناً ھو العمل مع النصوص الكاذبة. 

النص الكاذب ھو ذلك النص الذي يحتوي على أخطاء فعلى سبیل المثال ، يقوم المعلم 
باختیار نص من صحیفة محلیة أو مدونة على اإلنترنت أو تقرير حول موضوع تاريخي يحتوي 

على أكاذيب ويقوم الطالب باكتشاف األخطاء داخل النص ، ومن الممكن أن يستخدم 
المتعلمین مرجعاً حتى يستطیعوا اكتشاف األخطاء بطريقة أسھل.

بالنسبة إلى إيجاد األخطاء وإصالحھا ، يتم عن طريق تكوين مجموعات مكوّنة من ثالثة 
إلى أربعة متعلمین ، يعملون مع بعضھم البعض ضمن المجموعات حتى يستطیعوا 

اكتشاف األخطاء ، ومناقشة أين يمكن العثور على أكاذيب النص ، كما يجب تجنب إحباط 
المشاركون عندما ال يكتشفون األخطاء.

لذلك ، فإن طريقة "النص الكاذب" تُقدم بعمل ثنائي أو مجموعة اعتمادًا على حجم النص 
واألخطاء المتضمنة ، كما يجب تحديد وقت زمني يسمح بتقییم مشترك للتصحیحات.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

۱- قد يكون الطالب أكبر سناً عن استخراج 
األخطاء الموجودة داخل النص.

 
۲- قد تستغرق وقت بین التنفیذ والتصحیح.

۱- الدافع الكبیر بین المتعلمین الصغار 
للعثور على األخطاء. 

۲- إعادة تنظیم المتعلمین في جھد 
التصحیح.

۳- التنوع في تكرار المعرفة المكتسبة 
بالفعل.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱٥

النص الكاذب

الوقت: ۱۰ - ۲۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱۲ عاماً

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤-۲
ة

ت التھیئ
جیا

ستراتی
۲- إ



 ۷-۳

االستراتیجیة

مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱٦

اكتشاف أخطاء توجد في 
نص عن مصر القديمة 

قامت مجموعة سیاحیة 
ألمانیة برحلة إلى مصر.
قاموا بكتاب مقال في 
صحیفة عن مدينتیك.

 
لسوء الحظ ، لقد ارتكبوا 

بعض األخطاء الخطیرة.
 

حاول العثور على جمیع 
األخطاء وتصحیحھا في 

النص التالي.

مثال



۳-۱   حديث الصور

۳-۲   شاھد على العصر

۳-۳   جرافیتي

۳-٤   نھر الحیاة

۳-٥   حوار مع جماد

۳-٦   رفیق المكان

۳-۷   مجسمات التاريخ الحديث

۳-۸   تمثیل الصورة

۳-۹   رحلة افتراضیة

۳-۱۰ العمالت النقدية

Etherpad ۳-۱۱ إستراتیجیة

۳-۱۲ مناظرة تاريخیة

۳- إستراتیجیات العرض 





يتم إعطاء المتعلمین صورتین تاريخیتین كبطاقة بريدية وبعض المصادر التي تعبر عن ھذه 
المرحلة التاريخیة وحیاة ھؤالء األشخاص.

يتم عرض الصورتین على المتعلمین بحیث يتعرفون على األشخاص الذين تم تصويرھم  
ومن المھم في ھذا السیاق أيضاً إن يتعرف المتعلمین على الحیاة االجتماعیة في ألمانیا 

في الستینات من القرن الماضي لكي يستطیعون االقتراب من ھذا العالم كما يمكن 
تحقیق ھدف تعلیمي فعال عن طريق استخدام الصور الجماعیة كبطاقات بريدية حیث 

يستطیع المتعلمون اختیار أحد األشخاص وجعله يحكي عن نفسه ألبويه أو أحد أصدقائه  
ويقومون بكتابة أفكار وانطباعات والرؤي المستقبلیة لھوالء األشخاص على األوراق التي 

يقدمھا لھم المعلم ويصنعون منھا ومن الصور معا بطاقات بريدية.

•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

غالباً ما تبدو الصور التاريخیة غريبة بعض الشيء على المتعلمین في ھذه األيام وذلك  
على الرغم من أنھم يقومون بتصوير انفسھم صوراً جماعیة مما يثیر التناقض الواضح بین 

عالم اإلنسان الحالي ومصادر التاريخ و يطرح تساؤالت تجیب عنھا استراتیجیة حديث 
الصور. 

تعتمد ھذه االستراتیجیة على عرض صورتین على األقل ، تُظھر ھذه الصور مجموعة من 
الناس على سبیل المثال " فصول مدرسیة أو مجموعة عاملین " وتوجه للمتعلمین مھمة 

بث الحیاة في النساء والرجال الموجودين في الصور التاريخیة.
 

من الضروري أن يُطرح على المتعلمین سؤال موحد : 
ما ھدف األشخاص الموجودين في الصوره؟ ما الذى يجمع بینھم؟ 

على سبیل المثال تم اختیار صورتین لبعض الكھنة الكاثولیك. التقطت لھم في أول يوم 
النضمامھم للكنیسة تعرض الصورتین الكھنة الكاثولیك لعامي ۱۹٥٤و ۱۹٦٥. 

عند المقارنة بین الصورتین نالحظ الفرق الكبیر بینھم على الرغم من أنه يفصل بین 
الصورتین ۱۱ عاما. عند النظر لصورة عام ۱۹٥۲ نجد أنھا ال تعبر عن أي شخصیة فردية 

للكھنه بل إنھا تعرض فقط مجموعة رجال يقتصر دورھا للعمل ككھنة على عكس صورة 
عام ۱۹٦٥ التى تعبر عن شخصیة الكھنة الفردية يظھر ھذا االختالف من خالل وقفتھم 

في الصورة ومالبسھم وكذلك الخلفیة التي تحولت حديقة.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

۱- إجابات المتعلمین ال تعكس السیاق 
التاريخي بشكل دقیق 

 
۲- إجابات المتعلمین ال تعبر عن الحقبة 

التاريخیة التي تنتمي لھا الصورة وإنما عن 
وجھة نظر الحاضر في ھذه الحقبة.

۱- تعلم نھج تعلیمي فعال للبحوث 
التاريخیة. 

۲- يضع المتعلمون أنفسھم في موقف 
األشخاص في حقبة تاريخیة مختلفة. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱۹

حديث الصور

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱٤ عاماً

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۱-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۰

تم اختیار صورتین لبعض 
الكھنة الكاثولیك. التقطت 

لھم في أول يوم 
النضمامھم للكنیسة ، 
تعرض الصورتین الكھنه 

الكاثولیك لعامي ۱۹٥٤و 
.۱۹٦٥

مثال

المصدر: أرشیف سمنار رجال الدين إبرشیة مدينة بادربورن



المواد التحضیرية للموضوع المختار ، الھاتف المحمول لتصوير الفیديو ، الملصقات لتقديم 
النتائج.

۱- اختیار مواضیع تاريخیة معاصرة. 
۲- دعوة األشخاص المعاصرين لألحداث. 

۳- إعداد المتعلمین يجب أن يكونوا على دراية باألحداث قبل الزيارة وكذلك صیاغة األسئلة 
التي يمكن طرحھا على الضیوف.

٤- يجب على أحد المتعلمین على األقل أن يقوم بتصوير ھذه الزيارة بھاتفه المحمول ، 
لكي يمكن عرضھا الحقًا وبالتالي ، يمكن تقییم الحوار بطريقة أفضل كثیراً.

٥- خالل المقابلة تُطرح األسئلة مع الحرص على معاملة الزائر بكامل االحترام والتقدير.
٦- بعد ذلك يتم تحلیل شھادات الشاھد على العصر ما الجديد الذي تعلمته المجموعة ، 

ما الذي كان معروفاً لھم بالفعل؟
۷- يمكن عرض حیاة الزائر في معرض وفي ملصقات في الفصل الدراسي.

•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

يلتقي المتعلمون من خالل دروس التاريخ ، بشكل أساسي مع أشخاص ومع ذلك ، فإن 
ھذا اللقاء ھو مجرد فكرة خاصة حین يتناول الماضي البعید ألن ھؤالء األشخاص الذين 

يتحدثون عنھم لم يعودوا أحیاء فمثالً عندما نتحدث عن زمن اإلمبراطورية الرومانیة (قیصر 
الروم ، كلیوباترا) ، ھؤالء األشخاص كانوا موجودين في ذلك الوقت إال أنھم قد ماتوا منذ 

آالف السنین.

أما إذا كان درس التاريخ يتناول الماضي القريب ، فیمكن للمتعلمین بالفعل التعرف على 
األشخاص الذين عاصروا ھذه المراحل من التاريخ. ففي ألمانیا يتم استخدام ھذه 

االستراتیجیة منذ عام ۱۹۸۰ ، وعندما يتناول المتعلمون موضوعاً حول المحرقة التي حدثت 
للیھود (الھولوكوست). حینذاك نقوم يدعوة األشخاص الذين عاصروا األحداث وكانوا 

يتحملون مسئولیات سیاسیة (مثل رؤساء البلديات) أو الرياضیین ، ومناقشة تجاربھم.

كذلك الحیاة الیومیة للناس العاديین في أوقات سابقة يمكن أن تكون أيضًا موضوع دروس 
التاريخ.  حیث يتم إجراء مقابالت مع شھود على العصر ومناقشة كیف عاشوا وكیف 

يتذكرون األزمنة السابقة.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

المادة العلمیة المستخدمة 

۱- وجھة نظر الشاھد ذاتیة ولیست عرضًا 
متعدد الرؤى للحدث. 

۲- فرصة مناقشة الشاھد تحفز وتنشط 
المتعلمین فقد تخرج بعض األسئلة عما ھو 

متفق علیه.
۳- يستغرق اإلعداد والمقابلة والتقییم 

الكثیر من الوقت.

۱- لقاء مباشر مع شخص عاصر التاريخ.
۲- إمكانیة االستعالم مباشرة عن 

االنطباعات الشخصیة للضیف الذي تمت 
مقابلته.

۳- يتعلم المتعلمون كیفیة التحلیل النقدي 
لشھادات الشھود على العصر التي تعرض 

في وسائل اإلعالم.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۱

شاھد على العصر

الوقت: ٤٥ - ۳۰۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱۲ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

۲-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۲

المصدر: فیلیب بلتش  



۱- تكوين ٥ مجموعات في الحصة الدراسیة. 
۲- حصول كل مجموعة على لوحة كبیرة فارغة للكتابة علیھا.

۳- تترك األوراق التعلیمیة على المناضد وتتبادل المجموعات األماكن. 
٤- يتكرر تبادل األماكن ٥ مرات حتى تعود كل مجموعة إلى لوحتھا األصلیة.

٥- تقوم كل مجموعة بتحويل لوحتھا الخاصة بھا إلى (خريطة ذھنیة) وعرضھا.  

•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

تضع طريقة الجرافیتي التعلم التعاوني في بؤرة العملیة التعلیمیة وذلك دون إھمال التعلم 
الفردي.

حیث يقوم المعلم بتقسیم المتعلمین إلى خمس مجموعات كل مجموعة تتكون من ٥ 
مشتركین بحد أقصى (عند زيادة عدد المتعلمین يمكن تكوين ضعف عدد المجموعات).

تحصل كل مجموعة على لوحة يقومون بكتابة معلوماتھم عن موضوع ما علیھا بصورة 
عشوائیة في خالل خمس دقائق ثم يتم تبديل األوراق بین المجموعات بحیث يمكنھم 

إضافة أفكار جديدة إلى ما كتبه زمالئھم.

على سبیل المثال يمكن أن يكون الموضوع التعلیمي كاآلتي (مصر القديمة) ثم يقوم 
المتعلمون في المجموعات الخمس بتناول المحاور الخمس ( األھرامات – الحیاة على 

ضفاف النیل – المومیاوات – الكتابة المصرية القديمة – وفرعون). 

بعد أن تتبادل المجموعات الخمسة األوراق فیما بینھا بحیث تتناول كل مجموعة المحاور 
الخمس ، يجب أن تقوم كل مجموعة بعرض اللوحة التي بدأت بھا لآلخرين. ھذه 

الملخصات التى يعدھا المتعلمون مفیدة جداً للمعلم ألنھا تعطیه فكرة جیدة عن معرفة 
الطالب السابقة بالموضوع المطروح في الحصة الدراسیة. 

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

على األقل خمس أوراق كبیرة ومجموعة من األقالم الملونة المختلفة.

األدوات المستخدمة 

۱- تكلفة المواد كبیرة.
 

۲- ارتفاع الكثافة داخل الفصول.

۱- المجموعة مطالبة بتجمیع وتنظیم 
المعلومات الفردية.

۲- يمكن تجمیع المعلومات المسبقة في 
مجموعات صغیرة.

۳- يحصل المعلم على نظرة عامة على 
المعرفة السابقة لطالبه.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۳

جرافیتي

الوقت: ٤٥ - ٦۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱٥ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۳ من ۳.

۳-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲٤

مصر القديمة

مثال



تقسیم الفصل الدراسي إلى مجموعات تضم من اثنین إلى خمسة متعلمین تتلقى كل 
مجموعة المعلومات الشاملة عن الشخص التي تستطیع من خاللھا التعبیر عن سیرته 

الذاتیة.
• يمكن ذلك عن طريق:

۱- تقديم كل المجموعات سیرة ذاتیة لشخص واحد.
۲- تقديم سیر ذاتیة ألشخاص مختلفة من خالل المجموعات المختلفة المقسمة.

  A3 تتلقى الفرق المھام الخاصة بھا واألدوات المستخدمة في ھذه االنشطة من ورقة
بإلضافة إلى األقالم ذات الخط السمیك. بعد االنتھاء من التصمیمات تعرض جمیع 

المجموعات ملصاقتھا لتتم المقارنة بین األعمال المختلفة.

بالنسبة للطالب الضعفاء ،  
يمكن أوالً توضیح خصائص 

النھر التي تتناسب مع 
النشاط.

يمكن أن تُستخدم صورة مسار النھر للتعبیر عن مراحل حیاة اإلنسان وبالتالي يمكن أن 
نستعین بھذا التصور (نھر الحیاة) كصورة لغوية لشرح دروس التاريخ حیث يمكننا عن طريق 

ھذه الصورة اللغوية ترجمة وعرض السیرة الذاتیة لشخص أو عدة أشخاص في حصة 
التاريخ.

 
يعد الھدف من ذلك ھو عرض المعلومات الرئیسیة كیوم المیالد ، الوفاة ، الخ... في 

السیرة الذاتیة لشخص ما أو في عدة سیر ذاتیة بشكل مصور على ھیئة نھر باإلضافة 
إلى عرض األحداث الھامة في حیاة الشخص في صورة مكونات النھر المرتبطه به. مثل 

(الجسور ، الضیق أو االتساع ، السد ، المنبع) ككتله واحدة.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

معلومات عن السیرة الذاتیة (إذا لزم األمر الرجوع أيضاً إلى موسوعة ويكییبديا) ، لوحة 
كبیرة بیضاء لكل مجموعة وأيضاً أقالم ملونة سمیكة.

المادة العلمیة واألدوات

قد تكون موھبة بعض المجموعات في 
الرسم ضئیلة ولكن الھدف ھنا لیس جمال 

العمل الفني بل كیفیة التعبیر عن المحتوى 
بالصورة.

۱- تتعامل المجموعات بشكل دقیق مع 
حیاة الشخص.

۲- يتم تقديم المعلومات التاريخیة بشكل 
مصور يمكن عرضه على أشخاص آخرين.

۳- تتدرب المجموعة على كیفیة تفھم 
اآلخر و اإلحساس به من خالل فھم حیاة 

اآلخرين وعرضھا.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲٥

نھر الحیاة

الوقت: ٤٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱۲ عاماً

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲٦

استخدام مسار النھر 
للتعبیر عن مراحل حیاة 

األديب طه حسین  

مثال



۱- يقوم المعلم بإحضار نسخة طبق األصل من الجماد المراد تمثیله إلى الفصل الدراسي 
وإتاحته للمتعلمین.

۲- تشترك مجموعتین في تناول النسخة المقلدة ودراسة تاريخ الجماد األصلي.
۳- يقوم الطالب بإجراء مقابلة صحفیة مع الجماد بحیث يقوم طالب بتمثیل دور الجماد 

وطالب آخر يقوم بدور محاور صحفي معه. 

يجب تحديد المدة الزمنیة 
للمحاورة التي يستغرقھا 

الحوار الصحفي.
 

۲- يمكن دعم الطالب 
الضعاف أو صغار السن  

بتحديد النقاط التیییتناولھا 
الحوار الصحفي. (العمر ، 

المادة ، اإلنتاج)

نادراً ما تھتم حصص التاريخ بفكرة عرض درس التاريخ بطريقة ثالثیة األبعاد. إذا حدث ذلك 
إنما يحدث في مواضیع ذات أھمیه خاصة مثل األھرامات ، التیجان الملكیة أو المنحوتات 

ولكن ھذه األشیاء ال يمكن جلبھا إلى الفصل المدرسي.
 

يمكننا باستخدام استراتیجیة (حوار مع جماد) حل ھذه المشكلة حیث يقوم المعلم بجلب 
نسخاً مقلدة لموضوع الدرس رخیصة الثمن إلى الفصل المدرسي.

  
عندما يبدأ التنفیذ في الحصة الدراسیة يحصل المتعلم على النسخة المقلدة حتى يمكنه 

إلقاء نظرة فاحصة علیھا باإلضافة إلى ذلك ، يجب توفیر عدد من المصادر التي تتیح 
للمتعلمین المعلومات الكافیة عن موضوع الدرس.

 
ويقوم طالب بتمثیل دور الجماد وطالب آخر بتمثیل دور محاور صحفي يُجري حوار مع 

الجماد فعلى سبیل المثال عندما يجري المتعلم حوار مع الھرم خوفو ، يجب علیه طرح 
األسئلة التي يجدونھا مثیرة حول نشأة وتاريخ الھرم كما يجب على الطالب اآلخر ، الذي 

يمثل دور الھرم ، إعداد إجابات مقنعة على األسئلة.
 

ومن المھم فى ھذه الطريقة أن يكون الشخصین المتحاورين متفقین معاً بمعنى أن تكون 
األسئلة واإلجابات متوافقة مع بعضھا البعض حیث سیقوم المتعلمان بعرض الحوار 

الصحفي أمام بقیة المتعلمین. 

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

الجانب المسلي قد يطغى على الجانب 
العلمي.

۲- وجود عدد كبیر من الحوارات الصحفیة  
يطیل من وقت العرض ويصعب االحتفاظ من 

ھذا الكم من المعلومات. 
۳- الطالب صغار السن والضعاف يتناولون 

الجماد بصورة سطحیة. 

۱- دراسة الطلبة لجماد ثالثي األبعاد إال أنه 
نسخة مقلدة 

۲- استخالص الطلبه للمعلومات بانفسھم 
مما يتیح لھم فرصة اكبر فى الحصول على 

المعلومة وفھما 
۳- االرتباط باالحداث التاريخیه المختلفه 

٤- تدريب الطالب على عرض المعلومات 
التى يقوم بجمعھا

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۷

حوار مع جماد

الوقت: ٤٥ - ٦۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱٤ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

۱- نسخة مقلدة من الجماد األصلي.
۲- مصادر تتیح معلومات عن ھذا الجماد.

۳- كروت فارغة للطلبة لتوثیق المعلومات علیھا. 

طريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

ض
ت العر

جیا
ستراتی

۳- إ
٥-۳



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۸

جلب حجارة متبقیة من 
سور برلین ووضع األسئلة 

حولھا. 

مثال



۱- يتم تقسیم لوحة كبیرة إلى مستطیل في المنتصف وأربعة أجزاء على أطراف اللوحة. 
۲- يقوم المعلم بصیاغة المثیر الذي يدور حولة النقاش. 

۳- يُدون كل متعلم أفكاره في الجزء الخاص به.
٤- يتبادل المتعلمون األماكن لإلطالع على ما كتبه اآلخرون.

٥- مناقشة األفكار المتشابھة والمختلفة. 
٦- يتفق المتعلمون على ملخص للنقاش الذي دار بشرط أن يكون معبراً عن كل منھم. 

۷- عرض نتائج المجموعات.

۱- تصلح ھذة اإلستراتیجیة 
لمناقشة وتحلیل الصور بدقة. 

۲- يجب أال يزيد عدد 
المشتركین عن ٤ في كل 

مجموعة وذلك لضمان 
مشاركة الجمیع.

استراتیجیة رفیق المكان طريقة خاصة جدا للحوار تتیح للمتعلمین مناقشة موضوع ما أو 
صورة ما يطرحھا المعلم وتتمیز اإلستراتیجیة بأن جمیع المتعلمین يقومون بتوثیق أفكارھم. 

في البداية يقوم المعلم بتقسیم المتعلمین إلى مجموعات من أربعة وتحصل كل مجموعة 
على لوحة كبیرة.

يقوم المتعلمون أو المعلم برسم مستطیل فى منتصف اللوحة وتقسیم المكان المتبقى 
في األطراف إلى ٤ أجزاء كما ھو موضح بالرسم (انظر الرسم في الصفحة المقابلة) يقوم 
المعلم بعد ذلك بصیاغة المثیر "مقولة ھامة أو رأى مُختلف علیه" ويجب أن يثیر حماسة 

المتعلمین للنقاش.

ويقوم كل متعلم بتدوين أفكاره حول الموضوع المطروح للنقاش فى المكان المخصص له 
على طرف اللوحة ثم يقوم المتعلمون بتبادل المواقع بحیث تتاح لكل متعلم فرصة قراءة ما 

كتبه زمالؤه ومقارنته بأفكاره الشخصیة بعدھا يقوم المتعلمون بتبادل األراء حول األفكار 
المختلفة أو المشتركة.

 
ثم يتفق المتعلمون على صیاغة ملخص للنقاش الذي دار بینھم على أن يحتوي على أھم 

النقاط التي تم تناولھا ويُكتب ھذا الملخص في منتصف اللوحة وفي حالة توافر الوقت 
الكافي يمكن أن تعرض المجموعات نتائجھا لآلخرين ويمكن استخدام ھذه اإلستراتیجیة 

للتھیئة وإثارة حماس المتعلمین وكذلك يمكن استخدامھا في نھاية وحدة ما لمناقشة ما 
تعلمه الطلبة فیھا. 

 

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

۱- في مرحلة مناقشة األفكار قد يسیطر أحد 
المتعلمین على مجريات النقاش.

 
۲- قد تستغرق اإلستراتجیة وقتاً طويالً 

لمناقشة موضوع ما. 

۱- يصوغ المتعلمون  أفكارھم حول أحد 
المقوالت أو الصور أو الموضوعات المُختلف 

علیھا. 
۲- تتیح اإلستراتیجیة االطالع على آراء 

اآلخرين. 
۳- يكون لكل متعلم دور محدد في عمل 

المجموعة. 
٤- تصلح اإلستراتیجیة للتھیئة في بداية 

موضوع جديد أو لتقییم ما استوعبه 
المتعلمون في نھاية وحدة ما. 

٥- تتیح اإلستراتیجیة مشاركة المتعلمین 
الذين يخجلون في العادة من التعبیر عن 

آرائھم. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۲۹

رفیق المكان

الوقت: ۳۰ - ٦۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱۰ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

۱- لوحات معدة مسبقاً. 

۲- مصدر يستخدم كمثیر ( جزء من خطبة سیاسیة على سبیل المثال ). 

۳- أقالم ملونة تكفي كل المتعلمین.  

طريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

٦-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۰

يتم تقسیم لوحة كبیرة إلى 
مستطیل في المنتصف 

وأربعة أجزاء على أطراف 
اللوحة. 

يدور النقاش حول مقولة أو 
صورة ما تختلف حولھا األراء 
فیمكن على سبیل المثال 

أن يدور النقاش حول مقولة 
"ھاينرش فون ترايتكش"  

التي أطلقھا قبل ۱٥۰ عاماً 
والتي مضى علیھا الزمن. 
"في كل مكان يواجه علم 

التاريخ غموضاً يحیط 
بالشخصیات التاريخیة إنھا 

شخصیات لرجال صنعوا 
التاريخ رجال مثل مارتن لوثر 
، بسمارك إنھا حقیقة ھؤالء 

األبطال التي ستظل دائما 
حقیقة". 

ويُطلب من المتعلمین 
مناقشة أسباب عدم 

مواكبة ھذة المقولة للعصر.   

مثال



يطلب المعلم من المتعلمین احضار اشیاء يعود تاريخھا للفترة من ۱۹٦۰ ل ۲۰۱۰   -۱
يتم تجمیع كل األشیاء فى الفصل   -۲

يتم تكوين مجموعات من ۲ ل ٤ متعلمین يقومون بدراسة احد االشیاء   -۳
تعرض كل مجموعة  نتائجھا لالخرين   -٤

تناقش المجموعة العارضة عالقة الجماد الخاص بھم بتاريخ مصر فى فترة زمنیة   -٥
ما كما يمكن مناقشة ما ال يمكنا استخالصه حول تاريخ ھذه الفترة. 

ال ينصح بتضیق الخناق على 
خیال المتعلمین  عند انتقاء 

األشیاء التى يحضرونھا معھم 
ويكتفي بطلب شئ ھام 

تملكه األسرة يعود الى 
الفترة التاريخیة المحدده . 

نادرا ما تتناول حصة التاريخ المجسمات واذا حدث ذلك تكون ھذه المجسمات ذات أھمیة 
بالغة فعلي سبیل المثال  " االھرامات ، التیجان أو التماثیل األثريه "  و ھذه المجسمات ال 
يمكن احضارھا الى الفصل المدرسى اال ان ھناك ادوات  نستخدمھا فى حیاتنا الیومیة قد 

تكون ايضا مصدرا للتاريخ  فا لمذياع القديم أو البوم صور للعائلة أو األلة الكاتبة ممكن أن 
يكونوا محتوى مثیر لحصة التاريخ . 

فھم يثیرون اانتباه المتعلمین بسبب عالقاتھم المباشرة بالحیاه الیومیة  وخاصة أنھم 
يمثلون مصدرا يمكنھم رؤيته عن قريب وكذلك لمسه و بھذه الطريقه يتمكن المتعلمون من 

استیعاب التاريخ بحواسھم المختلفه مما يساعدھم على كسر الحاجز بین الماضى 
والحاضر ويؤدى ذلك الى تحويل مادة التاريخ من مادة مجردة الى مادة حسیة . 

كما يمكن اثارة انتباه المتعلمین  بھذه األستراتیجیة عن تناول مراحل التاريخ الحديث فعلى 
سبیل المثال عند تناول مرحلة حكم الرئیس جمال عبد الناصر أو الرئیس مبارك يمكن 

للمعلم أن يطلب منھم احضار ايا من األشیاء التى يمتلكھا العائلة ويرجع تاريخھا للفترة من 
۱۹٦۰ ل ۲۰۱۰ . 

و فى بداية الحصة يجمع المعلم  كل ما احضره المتعلمون  والذين يقومون  فى مجموعات 
باستنتاج أسماء ھذه األشیاء واستخدماتھا  و فى نھاية الحصة يناقش المتعلمون تكرار 

احضار العديد منھم لنفس األشیاء أذا كانت األشیاء مكرره فعلى سبیل المثال تكرار وجود 
أوسمة او يناشین  يدل ذلك على أھمیة دور الجیش والحروب فى ھذه الفتره . 

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

۱- ال يستطیع المدرس توقع االشیاء التى 
قد يحضرھا المتعلمون 

۲- المتعلمون األصغر سنا واألضعف يحللون 
بطريقة سطحیة 

۳- ال يمكن استخدام ھذه األستراتیجیة اال 
عند دراسة التاريخ الحديث (بدءاً من عام 

۱۹٥۰) وذلك لصعوبة احضار اشیاء اقدم من 
ھذا التاريخ 

٤- الحذر عند احضار المتعلمین ألشیاء 
ثمینة ومحاولة االقتصار على اشیاء لیست 

غالیة الثمن . 

تحفیز المتعلمین  عن طريق   -۱
أستخدام أشیاء من حیاتھم الیومیة ( 

واقعیة –لمس-أثارة المشاعر- الجمال ) 
يحضر المتعلمون أشیاء تخص   -۲
عائلتھم مما يربط التاريخ بشكل مباشر 

بحیاتھم الیومیة 
يتدرب المتعلم  على دراسة   -۳

وتحلیل األشیاء التى يحضرھا 
تعدد األشیاء المستخدمة تعكس   -٤

مناحي الحیاة المختلفة فى الفترة 
التاريخیة المراد دراستھا 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۱

مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ - ۳۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

أشیاء من الحیاة الیومیة  يحضرھا المتعلمون ويمكن للمعلم  على سبیل االحتیاط احضار 
بعض األشیاء.

طريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

۷-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۲

الحیاة الیومیة  فى فترة 
الستینات : اسطوانات 

توضح الموسیقى المنتشرة  
فى ذلك الوقت 

مثال

لجماد من التاريخ الحديث : 
جھاز تلیفون بقرص

المصدر: 

مثال

https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsprechtischapparat#/media/File:Telefon2_04.jpg



۱- عرض صورة (صورة ، صورة زيتیّة) أو تمثال.

۲- يستنسخ الطالب كوكبة من الشخصیات ، واحد أو اثنین للتمثیل.
 

۳- تقییم الطلبة المشاركین (الممثلین- العازفین – المشاھدين). 

ال ينصح بتضیق الخناق على 
خیال المتعلمین  عند انتقاء 

األشیاء التى يحضرونھا معھم 
ويكتفي بطلب شئ ھام 

تملكه األسرة يعود الى 
الفترة التاريخیة المحدده . 

يكون أساس العمل مع الصور الثابتة ھو تطوير الصور المستخدمة داخل الحصة الدراسیة و 
ھذا ممكن بشكل خاص مع الصور المعاصرة ، ومع التماثیل أيضاً فإذا كان ھناك العديد من 

األشخاص في الصورة ، يتم إعطاء المتعلمین مھمة إعادة إنتاج الموضوعات بأكبر قدر 
ممكن حیث يقوم متعلم أو أكثر بتمثیل األحداث الموجودة داخل الصورة. 

 يقوم المتعلمون بتشكیل مجموعة يرتضیھا الجمیع ، ويقوموا بالتعبیر عما يوجد داخل 
الصورة عن طريق اإليماءات وتعبیرات الوجه كما  يجب أن ال يتحرك الشخص الذي يقوم 
بالتمثیل فعلیه "الوقوف فى ثبات / التجمید" لمدة دقیقة واحدة في الوضع ، وأن يضع 

الممثل نفسه في منظور الشخصیة التاريخیة المصورة.

وعلى الطالب الذين يشاركون في تقییم المشھد أن يقوموا بتقییم ما إذا كان التمثیل 
مقارباً للشخصیات الموجودة بالواقع الذى تنتمى إلیه الصورة أم ال فیجب أن يكون ھناك 

"حقیقة" واضحة عند تقییم الصورة ومراجع يستند علیھا المتعلمون.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

۱- خطر من نقص الجدية.
 

۲- يجب على الممثل التعامل بحذر مع 
الشخصیة التي يقوم بتمثلیھا.  

۱- ينخرط الطالب في دور الشخصیات 
التاريخیة.

 
۲- النظر لألحداث التاريخیة من وجھات نظر 

متعددة. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۳

تمثیل الصورة

الوقت: ۱٥ - ۳۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۸ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

صور تاريخیة 

طريقة التنفیذ 

المادة المستخدمة 

۸-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳٤

صورة لألوربیون في القاھرة. 

مثال

https://www.123rf.com/photo_74257781_vintage-sphinx-and-pyramids-at-giza-cairo-with-tourists-1880.html المصدر:



۱- االتفاق على وجھة الرحلة.

۲- القیام بالزيارة االفتراضیة بدالً من السفر إلى الموقع األثري.

۳- تنفیذ المھمة التي يتطلبھا المعلم باستخدام تطبیق التجول االفتراضي.

يوفر التطبیق في كثیر من 
األحیان الفرصة الستكشاف 
المكان التاريخي بمساعدة 

نظارات الواقع االفتراضي.

تعد األماكن األثرية مرجعیة ھامة لتعلم التاريخ. فقد كانت مسرحاً لألحداث التاريخیة ، 
تظھر عندھا التغییرات بین األمس والیوم ، مما يجعلھا مكاناً مناسباً لعرض التاريخ 

وتفسیره. لھذا السبب تعد األماكن األثرية مزاراً ھاماً لدارس التاريخ.

تتیح األماكن التاريخیة للمتعلمین التفاعل مع التاريخ بطريقة مرئیة حیث يمكنھم تسلق أو 
لمس بقايا األثر. وتنجح عنده أيضاً المقارنة بین الماضي والحاضر وفھم التغییر المعماري 

والتاريخي.

إال أنه وألسباب عديدة غالباً ما تصعب زيارة األماكن األثرية لمعظم المتعلمین مما جعل 
الرسوم المتحركة ثالثیة األبعاد لألماكن األثرية في (تطبیق خرائط جوجل) تعد بديالً جیداً 
حیث أنھا تتیح الزيارات االفتراضیة للمتعلمین باستخدام الھواتف الذكیة أو وسائل التعلیم 
االلكترونیة الحديثة حیث أنھم باستخدام الھاتف الذكي الخاص بھم يستكشفون المكان 

األثري الذي يحدده لھم المعلم. حیث يسمح لھم التطبیق بعرض المكان بزاوية ۳٦۰ درجة 
مما يتیح لھم تنفیذ المھمة التي يكلفھم بھا المعلم.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

تشتیت انتباه الطالب بسبب استخدام 
الھاتف الذكي

اثقال كاھل المتعلمین بمجموعة كبیره من 
الصور ثالثیة االبعاد.

االعتماد الكبیر علي حاسة النظر دون 
الحواس االخري.

۱- تحفیز المتعلم من خالل ربط التاريخ 
بالحیاة الیومیة و استخدام النظم الرقمیة. 

۲- تقلیص الجھد والتكلفة للرحالت 
الواقعیة. 

۳- ربط التاريخ بالحیاة الیومیة.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳٥

رحلة افتراضیة

الوقت: ٤٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱٤ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۳ من ۳.

الھاتف الذكي ، شبكة االنترنت ، تطبیق خرائط جوجل.

طريقة التنفیذ 

األدوات المستخدمة 

۹-۳
ض

ت العر
جیا

ستراتی
۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳٦

- على سبیل المثال: رحلة 
افتراضیة إلى النصب 

التذكاري لمعتقل 
اوسشفیتز.

- المصدر: خرائط جوجل.

مثال

GoogleStreetview المصدر:



۱- تحلیل الصور الموجودة على الجنیه المصري. 
۲- تبرير اختیار الصور. 

۳- المقارنة مع العمالت.

يوفر التطبیق في كثیر من 
االحیان الفرصة الستكشاف 
المكان التاريخي بمساعدة 

نظارات الواقع االفتراضي.

إن األوراق النقدية متاحة ومعروفة لدى جمیع المتعلمین في حیاتھم الیومیة. وفي دروس 
التاريخ ، تصبح األوراق النقدية مثیرة لالھتمام إذا لم تكن قیمتھا المالیة ھي محور التركیز،  
إنما تصمیمھا. حیث يختار مصمم األوراق النقدية بعناية الصور التي تُطبع على النقود التى 
يتداولھا المواطنون يومیاً لذا يتعلم المرء الكثیر عن البلد إذا نظر المرء إلى الصور الموجودة 

على أوراقھا النقدية.
 

الجنیه المصري مثال جید: فھو ثنائي اللغة ويضم تصامیم مختلفة حیث تعرض اللغة العربیة 
على جانب والجانب اآلخر مكتوب علیه باللغة اإلنجلیزية وفي جانب اللغة العربیة يعرض 
الخط العربي وصور ألھم المساجد في مصر وفي جانب اللغة اإلنجلیزية تعرض صور عن 

الحضارة الفرعونیة  وھكذا يحرص مصممو الجنیه المصري على إبراز النقاط المرجعیة 
المركزية في التاريخ المصري.

 
يستطیع المتعلمون من خالل العمالت معرفة اآلثار الفرعونیة ومعرفة المساجد اإلسالمیة 
التي توجد فى مصر وال يقتصر ھذا التناول فقط العمالت الورقیة في مصر و إنما أيضاً على 

األوراق النقدية للیورو المستخدم في ألمانیا إال أن عملة الیورو تختلف عن العملة المصرية 
حیث أنھا لیست عملة لدولة واحدة بل ھي لكل دول منطقة الیورو مما جعلھا جسراً بین 

ھذه الدول األمر الذي جعل مصمموھا يحرصون على تصوير الجسور على أوراقھا وذلك بدءا 
من العصر الروماني وصوالً إلى جسور بنیت في العصر الحديث على العمالت األعلى قیمة.

االستراتیجیة

ملحوظةطريقة التنفیذ 

۱- ھذه الطريقة مناسبة فقط للمتعلمین 
الناضجین.

 
۲- استخدام محدود حیث ال يوجد عمالت 

تتناسب مع كل موضوعات المنھج 
الدراسي. 

جعل األثر الموجود على العملة الورقیة 
موضوع الحصة الدراسیة.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۷

العمالت النقدية

الوقت: ۱۰ - ۲۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱٤ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۳ من ۳.

العمالت الورقیة 

طريقة التنفیذ 

المادة العلمیة واألدوات 

ض
ت العر

جیا
ستراتی

۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۸

عمالت ورقیة مصرية

مثال



ينصح في بداية الحصة 
باختیار تطبیق ما وعرضه 

بواسطة السبورة الذكیة بعد 
ذلك تبدأ مرحلة العمل في 

مجموعات حیث ينفذ 
المتعلمون المھمة المطلوبة 

بعد ذلك يتیح المعلم 
للمتعلمین عدة دقائق لتقییم 

العمل وينصح بحفظ نتائج 
عمل المجموعات في ملف 

 pdf

يتواجد برنامج Etherpad على شبكة االنترنت ويتیح ألكثر من شخص المشاركة في 
صیاغة نصاً ما في نفس الوقت. ويسمح البرنامج بتسجیل التغییرات التي تتم أثناء الصیاغة 

والعودة إلیھا فیما بعد كذلك يحتوي البرنامج على نوافذ للمحادثة وتبادل اآلراء. 

يعطي برنامج Etherpad الفرصة للتعلم التعاوني عبر االنترنت بواسطة النصوص المكتوبة 
حیث يتیح ألكثر من متعلم إجراء تغییرات على صیاغة النص والعودة إلیھا الحقاً وتعمل ھذه 

االستراتیجیة على تدريب المتعلمین على التعلم التعاوني كما تنمي لديھم مھارة 
استخدام الكمبیوتر ويتیح العمل في مجموعات مراقبة وتقییم الصیاغة بواسطة المتعلمین  

أنفسھم إال انھا في نفس الوقت تتیح للمعلم اإلطالع على مراحل صیاغة النص ويسھل 
برنامج Etherpad تبادل اآلراء والعمل التعاوني في مجموعات صغیرة حیث يتیح ألعضاء 

المجموعة االشتراك في صیاغة أبحاث أو نصوص تحريرية.
 

بواسطة برنامج Etherpad يمكن صیاغة نص يحتوي على نتائج مرحلة العصف الذھني  
ويقوم البرنامج بإعطاء إسھامات المتعلمون ألوناً مختلفة بحیث يمكن متابعة مراحل عمل 
وتعلم كل طالب على حده. يتیح البرنامج طوال مرحلة الصیاغه إجراء تغییرات على النص 

ويقوم البرنامج بحفظ المھام وكذلك مراحل العمل بحیث يمكن استخدامه في المدرسة أو 
في المنزل على حد سواء. 

ينصح باستخدام برنامج Etherpad في حصة التاريخ لصیاغة معجماً للمصطلحات التاريخیة 
أو ترتیب األحداث التاريخیة ترتیباً زمنیاً ويتیح ربطھا بمصادر آخرى في االنترنت. كما يمكن 

للمتعلمون ربط مكان ما بالمرحلة التاريخیة المناسبة له وكذلك زيارة ھذا المكان في 
مرحلة الحقة بواسطة تطبیق جوجل ماب. 

االستراتیجیة

ملحوظة

۱- يصعب ضمان أن يظل تطبیق ما متاحا 
بصفة دائمة. لذلك ينصح بحفظ نتائج عمل 

المجموعات. 

۲- ضمان وفرة شبكة االنترنت بطريقة 
دائمة ومستقرة. 

۳- ال تتیح جمیع التطبیقات سرية بیانات 
المستخدمین. 

۱- يمكن تتبع عمل كل متعلم على حدا.
 

۲- يتیح البرنامج التعلم التعاوني عند 
صیاغة نص ما.

 
۳- يمكن حفظ النصوص بطرق مختلفة. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

۳۹

 Etherpad استراتیجیة

الوقت: حصتین دراسیتین.

الفئة العمرية: ۱۲ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

جھاز كمبیوتر متصل باالنترنت – سبورة ذكیة – ماسح ضوئي 
يمكن الحصول على برنامج Etherpad من خالل الروابط التالیة:

 

األدوات المستخدمة

ض
ت العر

جیا
ستراتی

۳- إ

/http://etherpad.org   /https://yourpart.eu 



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤۰

معجم مصطلحات ، خط 
زمني يصور األحداث 

التاريخیة في مرحلة ما 

مثال

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/internet/cloud/etherpad/etherpad.jpg



۱. يُعد المعلم المصادر التي تعبر عن آراء ٤ شخصیات تاريخیة في حدث ما. 
۲. يقوم المتعلمون بقراءة المصدر الخاص بھم وتحلیله وتبني وجھة نظر الشخصیة التي 

يلعبون دورھا. 
۳. يتخذ أربعة من المتعلمین مكانھم على المنصة ويقومون بلعب دور الشخصیة التاريخیة 

الخاصة بھا. 
٤. تلتزم المناظرة بالجدول الزمني وبصیاغة أدلة تعود للمرحلة التاريخیة الخاصة بالشخصیة

٥. بعد انتھاء المناظرة يقوم المتعلمون بتقیمھا تقیماً نقدياً لذلك يجب علیھم تدوين 
المالحظات أثناء المناظرة حتى يتمكنوا أثناء التقییم من صیاغة األدلة المناسبة وشرح 

وجھات نظرھم.

• يجب على جمیع 
المتعلمون تدوين مالحظاتھم 

أثناء المناظرة حتى يتمكنوا 
من تقیمیھا فیما بعد 

واالستعانة بھذة المالحظات 
إلثبات رأيھم. 

• يقوم جمیع المتعلمون 
باإلعداد للمناظرة ولكن ينصح 
بأال يشارك المتعلمون إال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصي على 
أحد المشاركین.

 
• ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش يجب على 
المشاركین في المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بإبداء آرائھم إال 
بعد انتھاء المناظرة تماما. 

تنمي استراتیجیة المناظرة التاريخیة ثقافة النقاش لدى المتعلمین حیث تتیح لھم ھذة 
االستراتیجیة تقمص شخصیة تاريخیة وتبني آرائھا من خالل المصادر التاريخیة فیقوم كل 

مشترك بلعب دور شخصیة مختلفة مما يتیح لھم الفرصة إلجراء مناظرة تجمع ما بین الرأي 
والرأي اآلخر.

 ينصح عند تنفیذ ھذه االستراتیجیة صیاغة موضوع للمناظرة تختلف حوله اآلراء على 
سبیل المثال : 

 - ھل كان يجب على الواليات المتحدة الدخول فى الحرب العالمیة االولى؟
- ھل كان سقوط برلین من حسن أو سوء الحظ؟

 
يقوم المتعلمون باإلعداد للمناظرة في مجموعات من اثنین تتبنى أو تعارض المقولة 

المطروحة للنقاش و في بداية المناظرة يحصل كل من المشتركین على دقیقتین لصیاغة 
وجھة نظره والتدلیل علیھا بعد أن ينتھي المشاركون األربعة من عرض آرائھم يبدأ النقاش 
حول الموضوع المطروح ويستمر لمدة ۱۲ دقیقة وفي نھاية المناظرة يحصل كل مشتترك 

على دقیقة لصیاغة رأيه النھائي.
 بعد انتھاء المناظرة يقوم المتعلمون بمناقشة سیر المناظرة ودور كل مشترك فیھا وفي 
النھاية يقومون بتقییم إمكانیة إجراء ھذة المناظرة بنفس الطريقة من وجھة نظر معاصرة 

ومناقشة التغییرات التي قد تطرأ علیھا. 

االستراتیجیة

طريقة التنفیذ 

ملحوظة

۱- قد تفقد المناظرة جديتھا إذا لم يلتزم 
المشاركون باإلطار التاريخي للموضوع. 

۲- تستغرق المناظرة وقتاً طويالً. 
۳- تضع اإلستراتیجیة المتعلمون تحت ضغط 
نفسي وعصبي إذا ما أجبروا على الصعود 

إلى منصة المناظرة. 

۱- يدرس المتعلمون مواقف الشخصیة 
التاريخیة بطريقة عمیقة وتفصیلیة. 

۲- تتیح اإلستراتیجیة للمتعلمین صیاغة  
آرائھم أمام جمھور مما ينمي من قدراتھم 

على التعبیر واإللقاء. 
۳- تصلح ھذة االستراتیجیة في نھاية وحدة 

ما لتناول موضوع تختلف حوله األراء . 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤۱

مناظرة تاريخیة

الوقت: ۹۰ - ۱۸۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱٤ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۳ من ۳.

تستغرق ۲۰ دقیقة إلعداد المناظرة. 
• اآلراء االفتتاحیة: يحصل كل مشترك على دقیقتین لصیاغة وجھة نظرة وال يسمح 

بالمقاطعة أثناء ذلك. 
• المناقشة: في ھذة المرحلة يتاح للمشاركین مناقشة اآلراء األخرى والتعلیق علیھا أو 

معارضتھا. 
• المرحلة الختامیة: يحصل كل مشترك من المشتركین األربعة على دقیقة لصیاغة رأيه 

النھائي. 
• التقییم: يستمر التقییم لمدة ۳۰ دقیقة يقوم فیھا المشاركون بالتعبیر عن رأيھم فى سیر 

المناظرة. كما يحصلون على التغذية الراجعة من المتعلمون اآلخرين حول مراحل المناظرة 
ومضمونھا. 

• الختام: يقوم المتعلمون إجراء مناظرة بنفس الطريقة من وجھة نظر معاصرة ومناقشة 
التغییرات التي قد تطرأ علیھا. 

الجدول الزمني

ض
ت العر

جیا
ستراتی

۳- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤۲

المصدر: المركز الثقافي 
األلماني (معھد جوته)



مرحلة التقییم

جزءا  فیھا  المستخدمة  واإلستراتیجیات  الدراسیة  الحصة  محتوى  الراجعة حول  التغذية  تعد 

ھاماً من العملیة التعلیمیة حیث أنھا من ناحیة تتیح للمتعلمین إمكانیة تقییم أنفسھم علمیاً 

ومن ناحیة أخرى التعرف على أھمیة وأھداف اإلستراتجیات المستخدمه. 

كذلك تتیح لھم ھذه المرحلة فرصة المقارنة بین رؤيتھم الشخصیة لموضوع ما و رؤية اآلخرين 

لھا مما يمكنھم من التعرف على نقاط قوتھم وضعفھم باإلضافة إلى ذلك يستطیع المعلم أن 

يتعرف على آراء المتعلمین واتجاھاتھم. 

٤-۱   الطالب يسأل

٤-۲   الخط الزمني

٤-۳   الطاحونة

٤-٤   نقاط المكان

٤- إستراتیجیات التقويم





۱- يطلب المعلم في نھاية وحدة ما من طالبین أو طالبتین إعداد عدد من األسئلة حول 
مضمون الوحدة. 

۲- في الحصة القادمة يقوم الطالبان أو الطالبتان بطرح أسئلتھم على الزمالء، على أال 
يوجه أي سؤال لطالب بعینه. 

 كذلك ال يقوم الطالبان أو الطالبتان بإعطاء زمالئھما درجات. 
۳- في النھاية يقوم المعلم بتقییم أداء الطالبین أو الطالبتین بمدى نجاحھما في اختیار 

األسئلة وصیاغتھا. 

عادة ما تبدأ الحصة الدراسیة بمراجعة ما تمت دراسته في الوحدة السابقة. فیقوم الطلبة 
والطالبات باإلجابة على أسئلة المعلم وذلك إلثبات مدى استیعابھم لمحتوى الوحدة 

السابقة. ھذه اإلستراتیجیة ترتبط بھذا الھدف ، إال أن دور المدرس يتراجع ؛ حیث يقوم 
الطلبة والطالبات باإلجابة على أسئلة بعضھم. 

في نھاية وحدة دراسیة يعلن المدرس موعد المراجعة في الحصة التالیة. ويُنصح بأال 
تشمل محتوى أكثر من خمس حصص. يقوم المدرس باختیار طالبین أو طالبتین  يقومان 

باإلعداد لھذه المراجعة ويطلب منھما صیاغة عدد من األسئلة حول مضمون الدروس 
السابقة. ويمكن لھما االستعانة بكل المواد التعلیمیة المتاحة مثل كتاب المدرسة 

والمراجع وشبكة اإلنترنت ، كما يمكنھما طلب النصیحة من المدرس.
 

في بداية الحصة التالیة يقوم الطالبان أو الطالبتان بطرح أسئلتھما على طلبة الفصل ، 
على أال يقوما فقط بطرح األسئلة ، وإنما يكون لديھما القدرة على تقییم إجابات الزمالء أو 

اإلضافة إلیھا وتصحیحھا إن لزم األمر. تتسم ھذه المراجعة بروح المسابقة وتعمل على 
تنشیط ذاكرة المتعلمین. تجد ھذه اإلستراتیجیة تجاوبًا كبیرًا من الطلبة من كل األعمار ، 

حیث أن قیاس المعلومة يجد صدى أفضل عندما يقوم به الزمالء من نفس العمر مقارنة 
بالقیاس الذي يقوم به المعلم.

 
باإلضافة إلى ذلك تُعد الدراسة المستفیضة التي يقوم بھا الطلبة المُعِدون للمراجعة أحد 

فوائد ھذه اإلستراتیجیة الھامة. حیث يتقمص الطلبة دور المعلم وبذلك يتفھمون بصورة 
أفضل أھمیة المراجعة وكذلك أھمیة اختبار المعلم لمدى استیعاب الطلبة والمعايیر التي 

يراعیھا المعلم عند صیاغة األسئلة حتى يكون تقییمه عادًال. 

االستراتیجیة

يجب الحرص على أال يعطي 
الطالب زمالئھم درجات. 

ملحوظة

۱- قد يحاول بعض الطلبة إعطاء میزة ألحد 
الزمالء أو التضییق على زمیل أخر. يجب أن 

يحرص المعلم على منع ذلك. 
۲- قد ال تتطابق المراجعة مع توقعات 

المعلم. 

۱- يقوم اثنان من الطلبة بمراجعة مضمون 
الوحدة السابقة مراجعة دقیقة. 

۲- إدارة الطلبة للمراجعة بأنفسھم تحفز 
الباقین على االشتراك فیھا. 

۳- يلعب الطلبة دور المعلم ويجمعون بذلك 
خبرات في ھذا المجال. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤٥

الطالب يسأل

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ۱۰ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

طريقة التنفیذ 

۱-٤
م

ت التقوي
جیا

ستراتی
٤- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤٦



بالنسبة للمجموعات األصغر 
سنًا ، يمكن تسھیل العمل 
من خالل تقديم خط زمنى 
للمرحلة التاريخیة المطلوب 

عرضھا كما يجب على 
المعلم التأكد من أن 

المتعلمین يحتفظون بمسافة 
متساوية للشھور والسنین  

عند رسم الخط الزمنى 
ويمكن االستعانة ببعض 

البرامج المتاحه في االنترنت.
 

وقد يختلف الوقت الذى 
يستغرقه تنفیذ ھذه 

االستراتیجیة حسب الطريقة 
المختارة لرسم الخط الزمني.

  
و يقوم المتعلمون بعرض 

قائمة بالنتائج التي توصلوا 
إلیھا والتي يجب أن يضعوھا 

في الترتیب الصحیح. 

يمكن استخدام الرابط التالي 
لرسم خطوط زمنیه:

 
http://timeline.knightlap.com

إن استیعاب الترتیب الزمني لألحداث التاريخیة يعتبر معرفة أساسیة في حصة التاريخ 
وتتیح استراتیجیة الخط الزمني مدخالً لفھم وتصوير الترتیب الزمني لألحداث فھي طريقة 

بسیطة للغاية يمكن أن يحدد المتعلمون على سھم من الیمین إلى الیسار األحداث 
التاريخیة حسب ترتبیھا الزمني ويمكن تنفیذ ھذه االستراتیجیة في خطوتین.

 
حیث  يمكن القیام بذلك بطريقتین مختلفتین : 

۱- في بداية الحصة الدراسیة: يمكن للمعلم كتابة األحداث التاريخیة لفترة ما على ورقة و 
يقوم المتعلمون بترتیب األحداث وتصويرھا على الخط الزمني بذلك يحصل المتعلمون على 

نظرة عامة حول األحداث. 

۲- في نھاية الحصة الدراسیة: يقوم المتعلمون بعمل ملخص للحصة أو الوحدة الدراسیة 
على ھیئة خط زمنى.

االستراتیجیة

ملحوظة

۱- إثارة االنطباع بضرورة التركیز على 
الترتیب الزمني لألحداث في المقام األول. 

۲- خطر إثارة انطباعات خاطئة عندما ال 
يحسن المتعلمون تحديد المسافات على 

الخط الزمني. 

۱- تصوير مرئي لألحداث.
 

۲- تطبیق ما تعلمه الطالب بطريقة مصورة.

۳- استخدام أدوات رقمیة في التطبیق. 

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤۷

خط زمني

الوقت: ۱٥ - ۲۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱٤ عاماً

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

ورق وصور مطبوعة ألحداث وشخصیات تاريخیة متنوعة أو إتاحة استخدام االنترنت. 

األدوات المستخدمة 

۲-٤
م

ت التقوي
جیا

ستراتی
٤- إ



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤۸



۱- وضع المتعلمون أنفسھم في دوائر (دائرةداخلیة و دائرة خارجیة). ينظر المشاركون إلى 
بعضھم البعض.

۲- يذكر المعلم موضوعًا يناقشه شخص في الداخل مع شخص من الدائرة الخارجیة.
۳- يتم  تحديد إطار زمني لھذه المھمة.

٤- عندما تنتھي المحادثة ، تستمر إحدى التروس في التحرك ، مما يؤدي إلى إنشاء 
مجموعات جديدة من المحادثات في ھذا يتم تقییم نتیجة المناقشة السابقة. 

٥- يمكن تكرار العملیة بقدر ما تريد. 

يجب الحرص على أال يعطي 
الطالب زمالئھم درجات. 

في طريقة الطاحونة يعمل المشاركون في دائرتین ، يدوران حول بعضھما البعض ويتناغمان 
مع بعضھما البعض مثل التروس بسبب التغییرات المستمرة في موقع المشتركون ، 

تستمر التروس في التحرك. 

يشكل المتعلمون  دائرتین بھذه الطريقة دائرة داخلیة وخارجیة. تواجه الدائرتان بعضھما 
البعض بحیث يمكنھما النظر إلى بعضھما البعض بعد ذلك يتم عرض المعلم للموضوع الذي 

يقوم المتعلمون بالحديث فیه وتبادل وجھات النظر بشأنه مع تحديد إطار زمني لھذه 
المھمة (على سبیل المثال دقیقه أو دقیقتین).

 
تدور الطاحونة ، بحیث يتحرك األشخاص في الدوائر يؤدي ھذا التحرك إلى إنشاء 

مجموعات مناقشة جديدة يمكنھا مناقشة الموضوع الذي تمت معالجته واإلشارة إلى 
االختالفات في المناقشة في المجموعة األولیة يتكرر تشغیل الترس عدة مرات يمكن 
للمعلم دائما إعطاء موضوعات جديدة. في النھاية ، يتم حل التروس ويتم عرض نتائج 

المناقشات على السبورة.

االستراتیجیة

ملحوظة

۱- يتخلى المعلم عن السیطرة قلیالً،ألنه 
اليمكن التحقق من ما إذا كان جمیع 
المشاركین يتحدثون ويشاركون في 

الموضوع أم ال. 
۲- يمكن أن يكون من الصعب التحقق من 
دقة جمیع البیانات ، والمعلومات حیث ال 

يمكن للمعلم إدراك جمیع البیانات 
والمعلومات الواردة في المناقشة وتقییمھا. 

۱- يتم تنشیط جمیع المتعلمین عن طريق 
تنشیطھم في المحادثة. 

۲- تدخل مجموعة كاملة في محادثة مع 
بعضھم البعض ، حتى األشخاص الذين 

نادراً ما يتواصلون مع بعضھم البعض 
يتحدثون اآلن مع بعضھم البعض.

۳- يمكن مناقشة المواضیع وتبادلھا بشكل 
غیر رسمي مع المتعلمین.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٤۹

الطاحونة

الوقت: ۱۰ - ۲۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ۸ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

طريقة التنفیذ 

م
ت التقوي

جیا
ستراتی

٤- إ
۳-٤



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٥۰



۱- يتم تحديد نقطتین مختلفتین في الغرفة تمثالن اآلراء المتعارضة ( على سبیل المثال 
نافذة وجدار ).

۲- نقطة منھما إيجابیة والنقطة اآلخري سلبیة.
 

۳- يقوم المتعلمون بالتحرك والوقوف عند النقطة التي تعبر عن رأيھم.
 

٤- يتم بعد ذلك مناقشة النتیجه بمشاركة جمیع المتعلمین. 

يجب الحرص على أال يعطي 
الطالب زمالئھم درجات. 

في نھاية درس التاريخ تقتضي الحاجة لقیاس مدى استیعاب المتعلمین محتوى الدرس. 

باستخدام طريقة "نقاط في المكان " ، ال نقیس في المقام األول مدى حفظ المتعلمین 
لمضمون الدرس و إنما نختبر قدرتھم على تكوين رأى خاص بھم وتبريره تبريراً منطقیاً و 

مقنعاً.

االستراتیجیة

ملحوظة

۱- ھذه الطريقه مناسبه فقط للمتعلمین  
الناضجین. 

۲- بعض المتعلمین ينضمون دون تفكیر إلى 
األغلبیة

۳- إذا لم تتم مناقشة اآلراء ال تكون ھذه 
االستراتیجیه مفیدة.

۱- سھولة التنفیذ.

۲- ال تستغرق وقتا طويالً.

۳- تنشیط المتعلمین.

التحديات اإليجابیات

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٥۱

نقاط في المكان

الوقت: ۱۰ دقائق.

الفئة العمرية: ۸ - ۲۰ عاماً

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

طريقة التنفیذ 

٤-٤
م

ت التقوي
جیا

ستراتی
٤- إ

كنت سأھربلست متأكداًلم أكن ألھرب

مثال: الھروب من ألمانیا الشرقیة



 ۷-۳
مجسمات التاريخ الحديث

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٥۲



٥-۱   استكشاف التاريخ خارج الفصل الدراسي

٥- الرحالت المیدانیة





۱- اإلعداد. 
۲- التنظیم. 

۳- يختار المعلم متحفًا تتناسب معروضاته مع الموضوع. 
٤- يحصل المعلم على إذن لزيارة المتحف المختار.
٥- يقوم المعلم بتسجیل المجموعة في المتحف.

٦- ينظم المعلم نقل الفصل إلی المتحف.
۷- في وقت مبكر ، ينبغي إبالغ أولیاء األمور بموعد ومكان الزيارة.

يجب تحديد المدة الزمنیة 
للمحاورة التي يستغرقھا 

الحوار الصحفي.
 

۲- يمكن دعم الطالب 
الضعاف أو صغار السن  

بتحديد النقاط التیییتناولھا 
الحوار الصحفي. (العمر ، 

المادة ، اإلنتاج)

عادة مايتم عقد دروس التاريخ داخل جدران المدرسة حیث ال يتاح للمعلم سوى استخدام  
المواد المتوفرة داخل الفصل الدراسي ويعتبر الكتاب المدرسي بالتأكید أداة العمل األكثر 

انتشاراً في حین أن التاريخ يمكن أن يكون جذابًا خارج البیئة المدرسیة وھذا ما يثبته 
الماليین من األشخاص الذين يزورون األماكن التاريخیة كل عام في أوقات فراغھم.

 
يمكن للمتعلمین زيارة اآلثار التاريخیة القريبة منھم أو السفر إلى أماكن أبعد كجزء من 

الرحالت المیدانیة ، ومع استغالل الھالة التي تشع من األماكن التاريخیة ، يمكن أن تؤدي 
مثل ھذه الرحالت إلى خلق تواصل من نوع جديد تمامًا لدى المتعلمین مع األحداث 

التاريخیة ، ألن اللقاء مع األثر التاريخي يؤدي إلى تحفیز المتعلمین بشكل ال يتیحه التواجد 
داخل الفصل الدراسي.

 
 إن الرحالت إلى اآلثار التاريخیة نجحت بالفعل في إثارة االھتمام بالتاريخ ألنھا تختلف 

جوھريًا عن التعلیم الكالسیكي فإن أماكن التعلم غیر المنھجیة تخلق منھجًا جديدًا للتعلم  
فالتاريخ ھناك يمكن تجربته ، ويمكن لمسه ورؤيته فیصبح التاريخ موضوعًا حسیًا وعاطفیًا.

الخیاراألول: زيارة المتاحف  
تعتبرالمتاحف أماكن لعرض وحفظ اآلثار التاريخیة ذات األھمیة الخاصة لمجتمع ما وھي 

متاحة للزوار بغرض الدراسة والثقافة واإلطالع.
 

يوجد في كل بلد في العالم تقريباً متاحف تعرض التاريخ ، يتراوح البعد الزمني للمعروضات 
ما بین التاريخ القديم إلى الماضي القريب ، ھناك أيضا متاحف مخصصة لزيارة األطفال 

والشباب ، يمكنھم جمیعا أن يزوروا ھذه المتاحف مع المعلمین في حصص التاريخ ، إن 
أحد األھداف التعلیمیة للزيارات المتحفیة ھو تعريف الطالب بالمتحف كمؤسسة ودورھا 

في المجتمع وذلك أثناء التحضیر للرحلة المیدانیة ، مما يمكن األطفال والشباب من 
استخالص العوامل المؤدية إلى تكوين الھويات القومیة والدينیة. 

طريقة التنفیذ 

ملحوظة

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٥٥

استكشاف التاريخ خارج الفصل الدراسي

الوقت: ٤٥ - ٦۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱٤ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

- يجب على الطالب دراسة الموضوع التاريخي قبل الزيارة المتحفیة وذلك حتى تتیح ھذه 
الزيارة تنشیط المعارف المكتسبة لدى الطالب وإكسابھم معارف جديدة. 

- يجب على الطالب أثناء التحضیر للزيارة دراسة تاريخ المتحف المختار.

- يمكن للمتعلمین إعداد بعض العروض القصیرة حول النتائج التي توصلوا إلیھا.   

المحتوى

۱-٥
ة

میدانی
ت ال

ال
ح

٥- الر



•يجب على جمیع المتعلمون 
تدوين مالحظاتھم اثناء 

المناظرة حتى يتمكنوا من 
تقیمیھا فیما بعد واالستعانة 

بھذة المالحظات الثبات رأيھم 

•يقوم جمیع المتعلمون 
باألعداد للمناظرة ولكن ينصح 
باأل يشارك المتعلمون اال بناءا 

على رغبتھم أثناء تقییم 
المناظرة يجب الحرص على 

عدم الھجوم الشخصى على 
أحد المشاركین .

 
•ينصح بصیاغة قواعد صارمة 

للنقاش  يجب على 
المشاركین فى المناظرة 

عدم مقاطعة بعضھم البعض 
ال يسمح للمتعلمین 

المشاھدين بابداء ارائھم أال 
بعد أنتھاء المناظرة تماما 

لیست المتاحف وحدھا ھي التي تصلح لتناول التاريخ خارج أسوار المدرسة وإنما أيضا كل 
األماكن التاريخیة األخرى حیث يشیر مصطلح " المكان التاريخي " إلى كل مكان كان  

موقعاً لحدث تاريخي ما وال تقتصر ھذه األماكن فقط على األحداث التاريخیة الكبرى فمثال 
لیس فى مقدور كل المتعلمین األلمان زيارة أھرام الجیزة أو متحف األكروبولیس في أثینا.

 
ھناك أيضاً أماكن تاريخیة قريبة من بیئة المتعلمین قد ال تتیح ھذه األماكن دراسة موقع 
وكیفیة إنشاء أول مصنع فى العالم ولكنھا تتیح بمساعدة أحد األمثلة المحلیة مناقشة 

وقت وظروف إنشاء أول مصنع في المحیط الجغرافي القريب من المدرسة.

من خالل المواقع التاريخیة ، يمكن للمتعلمون أيضًا اكتشاف كیف أصبح جزء معین من 
المدينة ھو البلدة القديمة ، اكتشاف كیف تغیرت بنیة المدينة ، وكیف تغیر وجھھا على مر 
العصور وھم بذلك يبحثون كیف استطاعت مدينتھم التأقلم على المتغیرات الجديدة حیث 

أن وجه المدينة ال يتأثر فقط باألنظمة القديمة ولكن يتأثر بشكل أكبر بالتغیرات التي يتعرض 
لھا على مر الزمان.

 
فمثالً عندما تفقد بوابة المدينة دورھا فإنما يرجع ذلك إلى أن المدينة ال تحتاج بوابات 

لحمايتھا وأنھا من ناحیة أخرى قد اتسعت بالقدر الذي تعدى وجود ھذه البوابات فتثیر مثل 
ھذه التغیرات فضول المتعلمین في القرن الواحد والعشرين ومنھا يتضح لھم أن ھذه 

المنطقة الضیقة من الشارع لم تبنى بأي حال من األحوال في العصر الحديث على ھذا 
النحو وإنما ھي إرثاً من الماضى.

 

اإلمكانیة الثانیة: األماكن التاريخیه: 

۱- بعد زيارة المتحف مباشرة ، يجب مناقشة المتعلمین حول الخبرة التي اكتسبوھا أثناء 
الزيارة. في الخطوة األولى ، يجب أال يكون التركیز على محتوى المناھج الدراسیة ، ولكن 

على انطباعتھم أو مشاعرھم الشخصیة أثناء الزيارة المتحفیة. 
۲- يعرض  المتعلمین نتائج المھام التي كلفوا بھا أثناء الزيارة المتحفیة.

۳- يمكن للمتعلمین تقديم عرض المعارف المكتسبة من خالل الدرس والزيارة المتحفیة 
باستخدام لوحات من تصمیمھم. 

٤- بعد زيارة المتحف، يكتب جمیع المشاركین رسالة حول انطباعاتھم ومعرفتھم ويمكنھم 
إرسالھا إلى مدير المدرسة أو معلم التاريخ أو حتى مدير المتحف أو المرشد السیاحى.

المتابعة

اإلمكانیة األولى: يختار المعلم واحد أو أكثر من معروضات المتحف التي تناسب موضوع 
الدرس. يُطلب من المتعلمین دراستھا بأنفسھم وقد يعطیھم بعض المصادر أو النصوص 

التي تساعدھم على ذلك ويمكن في نھاية الیوم القیام بجولة داخل المتحف.
 

اإلمكانیة الثانیة: يمكن للمعلم صیاغة بعض األسئلة على ورقة عمل توزع على المتعلمین 
ويطلب منھم التجول في المتحف لإلجابة علیھا ومن ينتھى من إجابة األسئلة اوالً يعتبر 

ھو الفائز. تؤدي المنافسة من ناحیة لتحفیز المتعلمین ، ولكنھا في الوقت نفسه قد تؤدي 
إلى عدم اھتمامھم بالمتحف ككل ولكن التركیز على سرعة إجابة األسئلة. 

وقت زيارة المتحف

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٥٦

ة
نی

دا
می

ال
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ال
ح

لر
- ا

٥
۱-٥



يجب تحديد المدة الزمنیة 
للمحاورة التي يستغرقھا 

الحوار الصحفي.
 

۲- يمكن دعم الطالب 
الضعاف أو صغار السن  

بتحديد النقاط التیییتناولھا 
الحوار الصحفي. (العمر ، 

المادة ، اإلنتاج)

يعد اختیار المكان التاريخي من أھم الخطوات حیث أنه من األفضل اختیار األماكن التي 
استخدمھا عدد كبیر من الناس لفترات طويلة من الزمن لھذا السبب يكون اختیار السوق 
أو المیادين الرئیسیة اختیاراً موفقا فقد كانت على مر الزمان محور اھتمام السكان ولذلك 

قد توجد الكثیر من الوثائق التي تتحدث عنھا ويمكن استخدامھا وتنقسم ھذه الوثائق الى 
تقارير عن التجارة – رسومات ھندسیة – أعمال فنیة .... وغیرھا.

كلھا يمكن استخدامھا في دراسة المكان وإثراء األفالم التى ينتجھا المتعلمون عن المكان 
التاريخي وبھذه الطريقة يتعلمون مھارات البحث التاريخي ويتعرفون على عمل علماء 

التاريخ لذلك فإن تناول األماكن التاريخیة أحد أھم االستراتیجیات التي تتیح تنشیط المتعلم 
واستخالصه للمعلومة بنفسه. 

اإلمكانیة الثانیة: األماكن التاريخیه: 

ملحوظة

الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳.

٥۷

استكشاف التاريخ خارج الفصل الدراسي

الوقت: ٤٥ - ٦۰ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦ - ۱٤ عاماً

درجة الصعوبة: ۲ من ۳.

۱- يدرس المتعلمون أماكن تاريخیة في البیئة المحیطة بھم.
 

۲- تتم مقارنة النتائج األولى مع محتويات المناھج ويتم التحقق مما إذا كان ما توصل إلیه 
المتعلمون عن تاريخ المكان يمثل إثراء للكتاب المدرسي.

۳- يبحث المتعلمون عن مصادر تاريخیة حول تاريخ المكان المحدد ويجب أال يعتمدوا فقط 
على المعلومات المتاحه على اإلنترنت ، ولكن أيضًا في األماكن التاريخیة ، وسؤال السكان 

أو حتى أرشیف المدينة.

٤- يعتمد البحث على الحوار مع علماء درسوا تاريخ المكان المختار. كذلك يمكن سؤال 
أفراد قضوا حیاتھم أو جزء منھا في ھذا المكان.

٥- يقوم المتعلمون بسرد تاريخ المكان موقع الدراسة مستعنین بالمعلومات التي توصلوا 
إلیھا على أن تكون موثقة بالمصادر والتي يجب ذكرھا أثناء العرض.

٦- إن المنتج النھائي للبحث في تاريخ مكان ما ھو إال صیاغة دراسة مكتوبة بأقالم 
المتعلمین يمكن نشر ھذه على سبیل المثال على ويكیبیديا ، وبالتالي إتاحته لجمھور 

أكبر.

۷- عندما ينشر الطالب دراستھم على االنترنت يكونون جزءاً من النقاش العلمي حول 
موضوع. 

اإلجراءات 

ة
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٦- المراجع
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الوقت: ۱٥ دقیقة.

الفئة العمرية: ٦-۱٤ عاماً.

درجة الصعوبة: ۱ من ۳. المراجع




