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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب

جمع املعلومات
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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــل أح ــدى الطف ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

ــي يف  ــاص، وروع ــكل خ ــعودية بش ــام، والس ــكل ع ــة بش ــة العربي ــال البيئ أطف

تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة 

ــارة املســتهدفة. ــب عــى القيمــة أو امله ــغ يف التدري بشــكل تفاعــي لتكــون أبل

تــدرب الحقيبــة التــي بــن أيديكــم عــى مهــارة جمــع املعلومــات، وتقــدم مــن 

خــال مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهم الســتقبال املعرفــة والتفاعــل معها، 

يتــم بعدهــا تعريــف املشــارك باملهــارة بصــورة مبســطة، ثــم ميــارس املشــاركون 

أنشــطة عمليــة تحــت إرشاف املــدرب، مــع اســتخدام املدخــل القصــي لتعزيــز 

االتجــاه اإليجــايب نحــو املهــارة، كــا ميــارس املشــاركون ألعابـًـا حركيــة وفكريــة 

اختــرت ملزيــد مــن املارســة العمليــة.
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دليل الربنامج

جمع املعلومات  اسم الربنامج

تنمية مهارات جمع املعلومات لدى املشارك الهدف العام

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

    يوضح املراد بجمع املعلومات.

    يستشعر أهمية جمع املعلومات. 

    يطبق مهارة طرح األسئلة كمهارة من مهارات جمع املعلومات.

    ميارس املاحظة كأداة من أدوات جمع املعلومات.

    يجمع املعلومات من مصادرها املوثوقة.

    يطبق مهارة املقارنة بن املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف 

جمع املعلومات.

    يطبق مهارة تصنيف املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف 

جمع املعلومات.

-    يطبق مهارة ترتيب املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف 

جمع املعلومات.

4 ساعات تدريبية الساعات التدريبية

19 نشاطا تعليميًّا متنوًعاعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة
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سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

    أهمية جمع املعلومات

    أدوات جمع املعلومات

    مصادر املعلومات

    املقارنة بن املعلومات

    مهارة تصنيف املعلومات

    مهارة ترتيب املعلومات

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 



جمع املعلومات

6

فهرس املوضوعات

مقدمة

التعريف بالحقيبة

دليل الربنامج

فهرس املوضوعات

تنبيهات للمنفذين

الوحدة األوىل

نشاط )1/1( 

نشاط )2/1(

نشاط )3/1(

نشاط )4/1(

نشاط )5/1(

نشاط )6/1(

نشاط )7/1(

الوحدة الثانية

نشاط )1/2(

نشاط )2/2(

نشاط )3/2(

نشاط )4/2(

نشاط )5/2(

نشاط )6/2(

الوحدة الثالثة

نشاط )1/3(

نشاط )2/3(

نشاط )3/3(

نشاط )4/3(

نشاط )5/3(

نشاط )6/3(

2

3

4

6

7

9

11

14

16

17

20

21

23

25

27

30

31

33

34

36

37

39

41

42

43

44

46



7

 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من      

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

    شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك أيًّا منهم دون مشاركة 

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرة 

والصغرة، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:
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فكر – زاوج – شارك 	 

العصف الذهني	 

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.	 

وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غره، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.      أوجد جوًّ
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الوحدة التدريبية األوىل

ملاذا وكيف؟ 

110  دقيقة
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موضوعا الوحدة:

أهمية جمع املعلومات   
أدوات جمع املعلومات   

الهدف العام للوحدة:

تهدف الوحدة الحالية بشكل عام إىل:

تعرف أهمية جمع املعلومات وأهم األدوات املستخدمة يف ذلك  -  

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يوضح املراد بجمع املعلومات      
يستشعر أهمية جمع املعلومات       

يطبق مهارة طرح األسئلة كمهارة من مهارات جمع املعلومات      
يطبق املاحظة كأداة من أدوات جمع املعلومات      
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نشاط )1/1(

نشاط متهيدي نوع النشاطاجمع املعلوماتاسم النشاط

األدوات25 دقيقةالزمن
عنارص  عليها  مكتوب  ورقية  قصاصات 

اللقاء مع توزيعها يف املكان 

توضيح املراد بجمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

فكرة النشاط التمهيد للمشاركن ألجل الدخول إىل موضوع الحقيبة »جمع املعلومات«   
ينفذ النشاط من خالل الخطوات التالية:   

كتابة قصاصات ورقية صغرة ملونة »لكل فريق لون« تشتمل عى أهم عنارص اللقاء.	 

توزيــع القصاصــات »إخفاؤهــا« يف أماكــن متفرقــة مــن مــكان اللقــاء، عــى أن يجعــل 	 

كل فريــق يف مــكان محــدد.

تقسيم املشاركن إىل عدة مجموعات.	 

يطلب من كل مجموعة ما ييل:	 

استقصاء البحث عن القصاصات »5 دقائق« 	

تكون  بحيث  حصلوها  التي  القصاصات  ترتيب   

موضوعا ذا معنى »3 دقائق«

عرض القصاصات بأسلوب يختاره املشاركون، كأن  	

يكون يف رسم، يف بيت شعر، يف جدول، شكل خريطة مفاهيم .. الخ »10 دقائق«
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د للمشاركن وقتًا معيًنا لكل مهمة.	  يحدِّ

يقيم املشاركون أعال بعضهم البعض.	 

غلق النشاط )7 دقائق(:   

يركز املدرب يف غلقه عىل نقطتني:

النقطة األوىل: 

ا أن مثة نقًصا  قد ال تصل بعض الفرق إىل كامل القصاصات وبالتايل سيظهر جليًّ  

يف البناء العلمي للموضوع، ويف هذه الحالة نحن أمام توقعني:

التصور  الكرثة بحيث تغطي متاًما عى فهم  املفقودة من  القصاصات  -			أن تكون 
الكي للموضوع.

قليلة  املفقودة  القصاصات  تكون  أن  	 		-
الكي  التصور  فهم  عى  تؤثر  ال  بحيث 

للموضوع. 

قد تحصل جميع الفرق جميع القصاصات.  

مدخًا  ذلك  سيكون  الحالن  من  أي  يف   

لتوضيح أهمية جمع املعلومات وترتيبها وتنظيمها بشكل صحيح يف تصور األمور والحكم 

عليها.

الخاصة السابقة واضحة يف حال كان مثة نقص يف القصاصات املحصلة.  

ويف حال كانت القصاصات كاملة ميكن للمدرب أن يحايك نقص بعضها أمام املشاركن   

ومن ثم يتطرق إىل موضوع أهمية جميع وترتيب املعلومات.
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النقطة الثانية:

أن هذه هي أهم عنارص لقائنا اليوم واليومن القادمن إن شاء الله تعاىل.	 

ترتيًبا صحيًحا،  مرتبة  ورقية، وهي  التي ستكتب يف قصاصات  العبارات  قامئة  يي  فيا    
وينتظر أن يكون ترتيب املشاركن وفًقا لهذا الرتتيب:

موضوع جمع املعلومات	 

أهمية جمع املعلومات	 

أدوات جمع املعلومات	 

طرح األسئلة  

املاحظة  

مصادر جمع املعلومات	 

مادية  

برشية  

مهارات جمع املعلومات	 

ترتيب املعلومات  

تصنيف املعلومات  

مقارنة املعلومات  

تنظيم املعلومات  

القامئة السابقة تطبع وتقطع بعدد املجموعات ..  	 
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نشاط )2/1(

 عصف ذهني / فكر- زاوج- شاركنوع النشاطدروس من السرة النبويةاسم النشاط

غزوة بدر + غزوة الخندق األدوات25 دقيقةالزمن

استشعار أهمية جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

الخطوة األوىل:

يجري املدرب عصًفا ذهنيًّا حول أحداث غزويت بدر والخندق .. واحدة تلو األخرى .. من    
خال تقديم نص مقروء يشتمل عى خاصة الغزوتن، ويعطى املشاركون فرصة للقراءة 

ومن ثم بدء العصف حول النص من خال األسئلة املعروضة هنا.

يركز املدرب يف عرضه عىل نقاط رئيسة يف األحداث ويخصها بالسؤال، ومن ذلك:   
غزوة بدر:

ــه 	  ــفيان ريض الل ــو س ــرف أب ــف ع كي

ــذا  ــت يف ه ــي كان ــل الت ــه أن اإلب عن

ــة؟ ــل املدين ــن أه ــكان م امل

ــه 	  ــفيان ريض الل ــو س ــف أب ــف وظ كي

عنــه املعلومــة التــي توصــل إليهــا؟ 

ومــاذا كانــت النتيجــة؟

كيف كانت نتيجة تجاهل املرشكن للمعلومة التي وصلتهم بنجاة القافلة؟	 
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غزوة األحزاب:

ملاذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حريًصا عى تعرف أخبار األحزاب؟	 

ماذا فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألخذ خرب األحزاب؟ ما الجائزة التي رصدها لذلك؟	 

كيف استدل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عى عدد األحزاب؟	 

كيــف أن معلومــة واحــدة مل تكــن صحيحــة »خدعــة« كانــت ســببًا يف فشــل األحــزاب 	 

فيــا بينهــم؟ مــا تلــك املعلومــة؟ وكيــف وظفــت ألجــل تحقيــق الهــدف؟

   الخطوة الثانية:

بطريقــة الثنائيــات .. يطلــب مــن كل ثنــايئ ذكــر أهــم موقفــني شــخصيني حصــال 	 

ألحدهــام:

األول: وظف فيه املعلومات وكانت النتيجة جيدة والحظ أثرها.  

الثاين: أهمل فيه توظيف املعلومة وكانت النتيجة غر جيدة باملرة.    
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نشاط )3/1(

لعبة تنشيطية / فردينوع النشاطأحرض يلاسم النشاط

ال يشءاألدوات5 دقائقالزمن

تنشيط املشارك وتغير حالة املتعلمالهدف

إجراءات التنفيذ

»bring me اللعبة اسمها »أحرض يل   

الهدف من اللعبة تغير حالة املتعلم وتنشيطه، ليك يكون أكرث تركيًزا واندماًجا يف عملية التعلم.   
اللعبة فردية .    

يخرج املدرب مجموعة من املشاركن عى حسب املكان املتاح يف الغرفة ويصفهم يف مكان    
واحد بحيث يتساوون يف نقطة الوقوف.

ينادي املدرب عى الجميع »أحرض يل .. كذا »    
ما يطلب املدرب إحضاره من املشاركن قد يكون شيًئا داخل حجرة التدريب أو ملكية خاصة    
للمشاركن، أو حتى خارج قاعة الدرس لو أمكن وكان الدخول والخروج ُمتاَحِن دون إشكاالت.

الفائز هو من يحرض املطلوب أرسع من اآلخرين.   
من  أكرث  اإلجراء  هذا  املدرب  يجري    

مرة.

يحاول أن تكون طلباته مثرة وممتعة    
للمشاركن وفيها نوع من التشويق.  
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نشاط )4/1(

اسم النشاط
من أدوات جمع 

املعلومات
نوع النشاط

نشاط تعليمي "عرض محتوى & مسابقة 
بن املجموعات"

سبورة ورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

تطبيق مهارة طرح األسئلة كمهارة من مهارات جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

ينفذ هذ النشاط وفق خطوتني:

الخطوة األوىل: عرض محتوى مبسط مع رضب األمثلة:

ا حول »طرح األسئلة«، ويعرف بها وفًقا ملا ييل: يقدم املدرب محتوى بسيًطا جدًّ   

طــرح األســئلة هــو أحــد األدوات الهامــة يف جمــع املعلومــات، ويوظــف يف املقابــات 	 

الشــخصية واالســتبيانات وجمــع اآلراء حــول موضــوع معــن.

من رشوط األسئلة الجيدة:	 

وضوح الصياغة وعدم الغموض أو اللبس  

وضوح هدف السؤال  

اإليجاز يف السؤال  

مامئة السؤال للشخص املوجه له السؤال  



جمع املعلومات

18

تنبيه هام للمدرب:	 

» من الرضوري أن يجهز املدرب عدًدا من األمثلة توضح رشوط السؤال الجيد حتى ال   

يفاجأ بسؤال املشاركن عنها«

 الخطوة الثانية: مسابقة بني املجموعات:

تطبيق عميل ملهارة طرح األسئلة كأحد أدوات جمع املعلومات:   

يكلــف الطــاب يف مجموعــات صغــرة مــن 3 : 4 بوضــع أكــرب عــدد ممكن من األســئلة 	 

حــول موضــوع معن.

ــة حــول املوضــوع 	  ــة لصــورة واضحــة وكامل ــة هــذه األســئلة مكون بحيــث تكــون إجاب

ــه. املكلفــن ب

لجنــة التقييــم ســتكون داخليــة بــن املجموعــات فهــم الذيــن ســيحكمون عــى موافقــة 	 

األســئلة للمعايــر املذكــورة، وكذلــك اشــتالها عــى أهــم جوانــب املوضــوع.

ــار 	  ــج مبعايــره املحــددة، ويخت ميكــن إقامــة منافســة بــن املجموعــات كأحســن منت

للجنــة التقييــم فــرد مــن كل فريــق، والرتجيــح بأغلبيــة آراء املحكمــن، وعنــد التســاوي 

يف التصويــت يكــون بكــرثة عــدد األســئلة املتعلقــة باملوضــوع.

ال نحتــاج يف هــذه املرحلــة إىل إجابــة األســئلة .. بــل إىل طرحهــا مبعياريــن: الصحــة، 	 

والشــمول.

يقرتح لتنفيذ هذا النشاط ما ييل:	 

التنفيذ وهم وقوف.  

تغير املكان عن آخر مكان كانوا فيه من قبل.    
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موضوعات مقرتحة لجمع معلومات عنها من خالل األسئلة:   

مكة املكرمة	 

املدينة املنورة	 

مدينة الرياض	 

ملتقيات رائد	 

رشكة تكوين القيم	 

أولو العزم من الرسل	 

العرشة املبرشون بالجنة	 

التمور يف اململكة العربية السعودية	 

املناطق اإلدارية يف اململكة العربية السعودية	 



جمع املعلومات
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نشاط )5/1(

لعبة تنشيطية / جاعيةنوع النشاطأطول خطاسم النشاط

ال يوجداألدوات5 دقائقالزمن

تنشيط املشاركنالهدف

إجراءات التنفيذ

اللعبة مساة بــ أطول خط   
الهدف من اللعبة تنشيط املشاركن.   

تلعب مجموعات، يطلب من كل مجموعة تكوين أطول خط ممكن يف وقت محدد، وبأي    
استخدام  وميكن  ورقة،  استخدام  ميكن  األرض،  عى  خط  تكوين  ميكنها  متاحة  وسائل 

كريس، وميكن استخدام جزء من مابسه مثل ربطة العنق مثًا، أو الجاكت أو الحزام .. 

الخ، حاول أال تلهم املشاركن بالعنارص التي يستخدمونها واتركها الجتهادهم.

املشاركن  تنشيط  يف  تساعد  أن  ويرجى  والنشاط،  باملرح  مليئة  الفقرة  تكون  أن  يتوقع    
واستعادة االنتباه مرة أخرى. 
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نشاط )6/1(

اسم النشاط
من أدوات جمع 

املعلومات املاحظة
 نشاط تعليمي خارج القاعةنوع النشاط

مكان مفتوح + سبورة ورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

تطبيق املاحظة كأداة من أدوات جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الخروج إىل مكان مفتوح وليكن مثًا أرض امللعب يف مجموعات.   
املكان  ما سياحظونه يف  من خال  معلومات  جمع  ثنائية  مجموعات  من  املدرب  يطلب    

املفتوح، دون تحديد هدف لهذه املعلومات التي ستجمع.

يعطي املدرب املجموعات فرصة 4 دقائق، ثم يوقف النشاط، ويطلب منهم إعادة املحاولة    
هي هي مع إدخال متغري واحد فقط أال وهو: هدف املالحظة، كأن يقول مثاًل: سجلوا يل:

األشياء الغريبة وغر ذات الصلة باملكان	 

األشياء التي تلفت انتباه أي شخص مبجرد دخوله املكان	 

يعطي املدرب املشاركن فرصة للماحظة وجمع املعلومات وليكن 4 دقائق، ثم يوقف النشاط.   
يغلق املدرب النشاط مبا ييل:   

ما االسم الذي ميكن أن نطلقه عى املاحظة يف املحاولة األوىل؟	 

ما االسم الذي ميكن أن نطلقه عى املاحظة يف املحاولة الثانية؟	 

ما الفروق الجوهرية بن املحاولتن؟	 



جمع املعلومات
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يبني املدرب معلومة مهمة للمشاركني وهي:	 

املاحظة نوعان؛ مقصودة »وتفيدنا يف جمع معلومات محددة حول هدف محدد« ،   

وغر مقصودة »وتفيدنا يف تحصيل معلومات لها صفة العمومية«

ُيقَصد باملاحظة استخدام واحدة أو أكرث من الحواسِّ الخمس: اإلبصار، السمع، الذوق،   

الشم، اللمس؛ للحصول عى معلومات عن اليشء أو الظاهرة التي تقع عليها املاحظة.

ن املشاهدَة واملراقبة واإلدراك، وتقرتن عادًة بوجود سبب    املاحظة عملية تفكر تتضمَّ

قوي أو هدف يستدعي تركيز االنتباه ودقة املاحظة، وهي بهذا املعنى ليست مجرَّد 

النظر إىل األشياء الواقعة يف مرمى أبصارنا، أو ساع األصوات الدائرة من حولنا.

استناًدا إىل طبيعة املوقف وهدف املاحظة، قد يكون الرتكيُز عى التفاصيل، أو عى   

الدقة يف  األمر أقىص درجة من  يتطلب  مًعا، وقد  االثنن  أو عى  املوضوع،  جوهر 

املشاهدات، وقد يكتفي بصورة تقريبية لها.
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نشاط )7/1(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

تلخيص ما تعلمه املشاركون يف الوحدة التدريبية األوىلالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   
من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   
جميع  شامًا  يكون  أن  املهم  ولكن  مرتًبا،  املشاركن  من  االستدعاء  يكون  أن  يشرتط  ال    

األنشطة التي مروا بها.



جمع املعلومات
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الوحدة التدريبية الثانية

حدد مصدرك وقارن بني 

املعلومات 

70  دقيقة



جمع املعلومات
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موضوعا الوحدة:

مصادر املعلومات   
املقارنة بن املعلومات   

الهدف العام للوحدة:

تهدف الوحدة الحالية بشكل عام إىل أن:

       يطبق املشارك بعض املهارات الفرعية املضمنة يف جمع املعلومات

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يطبق مهارة جمع املعلومات من مصادرها املوثوقة      
يطبق مهارة املقارنة بن املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلومات      
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نشاط )1/2(

عرض محتوى / عصف ذهني نوع النشاطحدد املصدراسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

تطبيق مهارة جمع املعلومات من مصادرها املوثوقةالهدف

إجراءات التنفيذ

مصادرها  من  املعلومات  لجمع  عمي  تطبيق  مارسة  نحاول  الحايل  النشاط  خال  من    
املوثوقة.

يتم تنفيذ النشاط عىل خطوتني:   
الخطوة األوىل: عرض محتوى مبسط حول مصادر املعلومات )5 دقائق(:   

يعــد االنتبــاه يف جمــع املعلومــات إىل موثوقيــة املصــدر مــن أهــم العنــارص الرضوريــة 	 

يف جمــع املعلومــات.

التنبيه إىل قول الله تعاىل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾.	 

ــر 	  ــة وغ ــق إىل وثائقي ــب التوثي ــددة، بحس ــيات متع ــا تقس ــام له ــكل ع ــادر بش املص

ــخ ــة، .. ال ــر ورقي ــة وغ ــكل ورقي ــب الش ــة، وبحس وثائقي

لــكل نــوع مــن هــذه املصــادر تعريفــه واســتخداماته التــي يوظــف فيهــا، وكذلــك درجة 	 

مصداقيتــه أو موثوقيتــه.

الخطوة الثانية: عصف ذهني )10 دقائق(:    



جمع املعلومات
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يدور العصف الذهني حول نقطتني:	 

أكرث املصادر انتشاًرا وشيوًعا من حولنا.  

أهم املعاير املقرتحة لألخذ عنها مبوثوقية.  

يقرتح للعصف الذهني عدة أسئلة:	 

ما أهم مصادر املعلومات من حولنا اآلن؟  

-	يتوقع اإلجابة بـ: 	

الكتاب	 

اإلنرتنت	 

منصات التواصل االجتاعي	 

ما املعاير التي ترون أنها واجبة األخذ يف االعتبار ليك نأخذ من تلك املصادر ونحن   

يف ثقة من صحة املعلومة؟

تدور حول  أن  ينبغي  ولكن  أنفسهم،  املشاركن  إعداد  من  املعاير  قامئة  فلتكن  	 	-
الوثوق يف صحة املصدر الذي أنقل عنه، من مثل:

-		تخصص الكتاب أو املوقع أو .. الخ يف العلم الذي يتكلم فيه.
-		خربة الكاتب وتخصصه يف مجال املعلومة.

-		كون املعلومة مبنية عى أساس من مراجع معتمدة وجهات بحثية موثوقة.
-		توثيق املعلومات بعزوها ملصادرها.

مثل:  االجتاعي  التواصل  وسائل  خال  من  تردين  التي  املعلومات  مع  أتعامل  كيف   

تويرت، وسناب، وواتس آب  .. الخ؟
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-		يتوقع أن يخرج املشاركون بعدة ردود أفعال، وينبغي أال تكون خالية من: 

الرتيث وعدم املسارعة بالنرش.	 

التحقق من صحة املعلومة من خال طرق التحقق املتعددة.	 

تنبيه مرسل الرسالة إىل تََشكُِّكَك يف صحة املعلومة، أو تأكدك بأنها ليست صحيحة.	 

لو جاءت عى العام ينبه عى العام أيًضا.	 



جمع املعلومات
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نشاط )2/2(

لعبة تنشيطية / جاعيةنوع النشاطTic Tac Toeاسم النشاط

أطواق ومناديل ملونة األدوات5 دقائقالزمن

تنشيط املشاركنالهدف

فكرة النشاط:   

يرشح التطبيق العمي للنشاط يف رابط الفيديو املصاحب.	 

فيديو رشح اللعبة:   
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نشاط )3/2(

اسأل خبًرانوع النشاطهات املعلومة من مصدرهااسم النشاط

األدوات20 دقيقةالزمن
لدخول  أجهزة   + إنرتنت  شبكة 

اإلنرتنت + سبورة ورقية + أقام

تطبيق مهارة جمع املعلومات من مصادرها املوثوقةالهدف

إجراءات التنفيذ

ينفذ هذا النشاط من خال اسرتاتيجية مجموعة الخرباء »جيكسو«.    
يبدأ املدرب بتقسيم املشاركن إىل مجموعات من أربعة أفراد فا فوق.   

يتم تقسيم املوضوعات عى أفراد املجموعة.   
يصبح كل فرد يف املجموعة مسؤواًل عن أحد املوضوعات.   

يتحرك األفراد من مجموعتهم األم ويكونون مًعا مجموعات خربة تختص كل منها مبوضوع    
من املوضوعات األربعة املوزعة عى الفرق واملراد تجميع املعلومات عنها، ويتجمع يف هذا 

الفريق الجديد كل األفراد املعنين بذلك املوضوع، فيصبح لدينا فريق ملناقشة موضع أرضار 

التدخن مثًا، وفريق آخر ملناقشة فوائد األكل الصحي ... الخ.



جمع املعلومات
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تتناقش مجموعة الخرباء يف موضوعهم الفرعي ويبحثون فيه ويرثون معارفهم.   
النقاش تفكك مجموعة الخرباء ويرجع كل عضو إىل مجموعته األصلية  بعد االنتهاء من    

ليرشح لها املوضوع الخاص به، والذي أصبح خبًرا فيه.

ميكن أن ينفذ النشاط وفق الخطوات املقرتحة التالية:    

)دقيقتان( توزيع املوضوعات عى أفراد املجموعة.	 

ــع مجموعــات الخــربة والبحــث مــن خــال أفرادهــا يف املوضــوع 	  ــق( تجمي )8 دقائ

ــار. املخت

)5 دقائق( الرجوع إىل املجموعات األصلية ومشاركة املعلومات.	 

)5 دقائق( استعراض النتائج وغلق النشاط.	 

من املوضوعات املقرتحة للبحث فيها ما ييل:   
فوائد الزنجبيل  

أرضار التدخن  

الغذاء الصحي وفوائده  

العادات الرياضية الصحية  

... الخ  

تنبيهات للمدرب:

ال تنشغل عن املشاركن أثناء النشاط.   
اندماج  عى  كبر  تأثر  له  النشاط  خطوات  أثناء  املشاركن  مع  وتداخله  املدرب  حيوية    

املشاركن واستمتاعهم بالنشاط.
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نشاط )4/2(

تنشيط املشاركننوع النشاطالعب واستمتعاسم النشاط

األدوات5 دقائقالزمن
قمع   2  + كبر  قمع   2  + كرتون  علبة   2

صغر + ستة أطواق

تغير حالة املتعلمالهدف

فكرة النشاط:

هذا النشاط هو متثيل لقصة الراعي الذي معه الربسيم    

والخروف والذئب، ويريد أن ينتقل بثاثتهم من ضفة 

أن  وال  الربسيم،  الخروف  يلتهم  أن  دون  أخرى  إىل 

شيئن  سوى  يسع  ال  ومركبه  الخروف،  الذئب  يلتهم 

اثنن فقط.

يتميز هذا النشاط بالحيوية والحركة التي تناسب سن املشاركن.   

الرشح الكامل للعبة عىل رابط الفيديو التايل:   
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نشاط )5/2(

عرض محتوى / تطبيق عمينوع النشاطقارن بن املعلوماتاسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

تطبيق مهارة املقارنة بن املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

ينفذ النشاط من خالل خطوتني:   

الخطوة األوىل: عرض محتوى علمي مبسط حول املقارنة، يتمثل فيام ييل:   

ميكــن تعريــف املقارنــة عــى أنهــا ماحظــة أوجــه الشــبه واالختــاف بــن شــيئن أو 	 

أكــرث.

وتعد مهارة ذهنية أساسية لتنظيم املعلومات وتطوير املعرفة.	 

ال بــد مــن وجــود معيــار تحتكــم إليــه املقارنــة ليظهــر الفــرق بــن شــيئن مختلفــن أو 	 

متشــابهن . 

تتم املقارنة بعدة خطوات:	 

  فحص أو اختبار الخصائص أو الصفات ذات الصلة بشيئن أو فكرتن أو مفهومن أو 

مشكلتن أو موضوعن.

أو األشياء املطروحة  أو األفكار  الفروق بن املوضوعات  أو  عمل قامئة باالختافات   

للمقارنة.

عمل قامئة أخرى بأوجه الشبه بن هذه املوضوعات أو األفكار أو األشياء.  
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عمل تلخيص ألوجه الشبه ونقاط االختاف.  

ترتيب املعلومات التي توصلنا إليها يف شكل مناسب.  

توجد أدوات »منظات صورية« مختلفة للمقارنة، ومن أشهرها، الشكل فن.	 

الخطوة الثانية:    

تطبيــق عمــيل بــني املشــاركني مــن خــالل تكليفهــم كثنائيــات بإجــراء مقارنــات حول 	 

عــدد مــن املوضوعــات، ويقــرتح املقارنــة بــني مــا يــيل كأحــد مصــادر املعلومــات:

تويرت & واتس آب  

اإلنرتنت & الكتب  

الخبر املختص يف علم & الهاوي املهتم بذات العلم  

شاهد العيان & الراوي للحدث دون رؤيته أو حضوره  

يرســم املشــاركون مــا يصلــون إليــه يف أشــكال مــن تصميمهــم، وفــق مــا يرغبون ســواء 	 

أكان »شــكل فــن« أم غــره.

يستعرض املدرب النتائج ويناقشها مع املشاركن.	 
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نشاط )6/2(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

تلخيص ما تعلمه املشاركون يف الوحدة التدريبية الثانيةالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثانية.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   
من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   
جميع  شامًا  يكون  أن  املهم  ولكن  مرتًبا،  املشاركن  من  االستدعاء  يكون  أن  يشرتط  ال    

األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثالثة

صنف 

معلوماتك ورتبها 

60  دقيقة
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موضوعا الوحدة:

مهارة تصنيف املعلومات   
مهارة ترتيب املعلومات   

الهدف العام للوحدة:

تهدف الوحدة الحالية بشكل عام إىل:

تطبيق املشارك مهاريت تصنيف وترتيب املعلومات

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

تطبيق مهارة تصنيف املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلومات      
تطبيق مهارة ترتيب املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلومات      
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نشاط )1/3(

عرض محتوى نوع النشاطمهارة تصنيف املعلوماتاسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات10 دقائقالزمن

تطبيق مهارة تصنيف املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

يقوم املدرب بعرض محتوى علمي متعلق مبهارة التصنيف، وفيام ييل خالصة املحتوى    

املطلوب تقدميه باألسلوب املناسب للمشاركني:

:Classifying التصنيف

بدايــة نحــن بحاجــة إىل تســويغ التصنيــف بشــكل مناســب للمرحلــة املســتهدفة، مــن 	 

خــال- مثــًا-: فكــرة املكتبــة وأهميــة 

الوصــول  لســهولة  فيهــا  التصنيــف 

للمعلومــة.

أساســية 	  تفكــرٍ  مهــارُة  التصنيــف 

ــرد،  ــريف للف ــي املع ــار املرجع ــاء اإلط لبن

وتطــوره،  العلمــي  للتقــدم  ورضوريــة 

ــارات  ــم مه ــن أه ــا م ــن اعتباره ــل ميك ب

مل  فــإذا  األساســية،  والتفكــر  التعلــم 

نتمكَّــن مــن القيــام بعمليــة التصنيــف، لــن 
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ــد، ذلــك أن قدرتنــا عــى إلحــاق أو تصنيــف  يكــون مبقدورِنــا التكيُّــف مــع عالَمنــا املعقَّ

ُد طبيعــة  األشــياء أو الخــربات الجديــدة ضمــن منظومــات أو فئــات مألوفــة لدينــا؛ تحــدِّ

اســتجاباتنا لهــا.

ــع 	  ــن جمي ــرتكة ب ــص املش ــة الخصائ ــم ماهي ــن تعل ــارة ع ــف عب ــارة التصني ــم مه تعلُّ

ــة أخــرى  ــة معينــة، وغــر املتوافــرة لــدى مفــردات فئــة أو عائل مفــردات فئــة أو عائل

مــن األشــياء أو الكائنــات، وإيجــاد نظــام أو طريقــة لفصــل املفــردات وإلحاقهــا بفئــات 

لــكلٍّ منهــا خصائــُص متيزهــا عــن الفئــات األخــرى.

بُهــا، فإننــا نضُعهــا يف مجموعــات وفــق نظــام معــن يف 	  عندمــا نصنِّــف األشــياء أو نُبوِّ

أذهاننــا، فــإذا طلــب إلينــا تصنيــف مجموعــة مــن األدوات أو املــواد أو األفــكار، فإننــا 

ــوُم  ــرتكٌة نق ــُص مش ــا خصائ ــة تجمُعه ــياء معين ــرى أش ــا ن ــا أواًل، وعندم ــدأ بفحصه نب

ــات،  ع ــا عــدد مــن التجمُّ ــَح لدين ــى يصب ــك حت ــا، ونســتمرُّ يف ذل ــا مًع ــا ووضعه بفصلِه

ــا أن  ــاه، فإم ــذي ارتأين ــام ال ــق النظ ــف وف ــل للتصني ــَر قاب ــدو غ ــي يشء يب وإذا بق

ــى مــن أشــياء، وإمــا أن نصنِّفهــا  نســتخدم نظاًمــا مختلًفــا للتصنيــف يســتوعب مــا تبقَّ

ــد “متفرقــات”، أو “غــر ذلــك”. يف مجموعــة تحــت بن

يف بعــض الحــاالت قــد نجــد أن مفــردات عائلــة أو فئــة معينــة ميكــُن إلحاقهــا بعائلــة 	 

أخــرى، وذلــك تبًعــا لنــوع الخصائــص التــي اتُّخــذت أساًســا للتصنيــف.

http://www.alukah.net/social/0/63993/#ixzz55lhL9zW8 
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نشاط )2/3(

تنشيط املشاركننوع النشاطالعب واستمتعاسم النشاط

ال أدواتاألدوات5 دقائقالزمن

تغير حالة املتعلمالهدف

إجراءات التنفيذ
التي  الحركات  بعض  تقليد  املشاركني  من  املدرب  طلب  يف  وتتمثل  جدا  بسيطة  النشاط  فكرة 

سيطلبها منهم:

يطلب منهم أن ميشوا يف مكان واسع متقاربن مع بعضهم البعض  

ثم ينادي: »امشوا وأنتم مبتسمون«  

يطلق صافرة إيذانا بتغير الحالة التي هم عليها وينادي   

عليهم: »امشوا وأنتم غاضبون«

وهكذا ..   

يطلب منهم تبديل أحوال الوجه املعربة عن عدد من املشاعر    .

من املتوقع أن يشيع مثل هذا النشاط نوًعا من املرح داخل   

القاعة.
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نشاط )3/3(

مسابقة أكرب عدد من قوائم التصنيفنوع النشاطصنف معلوماتكاسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

تطبيق مهارة تصنيف املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط الحايل عبارة عن تطبيقات عىل مهارة التصنيف يف شكل مسابقة بني املشاركني:   

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات ثنائية.	 

يطلــب مــن جميــع املشــاركن التجــول يف قاعــة الــدورة ملــدة )5 دقائــق(، وإعــداد أكرب 	 

عــدد ممكــن مــن قوائــم التصنيــف.

ــة 	  ــيكون نقط ــرى« س ــات« أو »أخ ــة »متفرق ــداد قامئ إع

ــكلها.  ــذي سيش ــق ال ــة للفري إيجابي

يتــم تكويــن لجنــة تقييــم مــن املشــاركن أنفســهم للحكــم 	 

عــى صحــة القوائــم والتصنيفــات الــواردة فيهــا.

الفائز من يكون أكرب عدد من القوائم الصحيحة.	 

.. والجميــع يشــكرون عــى 	  ا  الفائــز وارد جــدًّ تكــرار 

جهودهــم.
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نشاط )4/3(

تنشيط املشاركننوع النشاطالعب واستمتعاسم النشاط

ال أدواتاألدوات5 دقائقالزمن

تغير حالة املتعلمالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط هنا عبارة عن حركات رياضية من التي ميارسها الطاب يف طابور املدرسة    

رفع اليدين ألعى مثًا    

اإلنحناء والرفع للجسد    

... الخ تلك التمرينات الرياضية املشهورة واملعلومة دون زيادة وال ضغط عى املشاركن   

ال ننس الهدف من النشاط؛ فقط تغير حالة املتعلم وتنشيطه.   
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نشاط )5/3(

لعبة تعليمية نوع النشاطرتب معلوماتكاسم النشاط

األدوات15 دقيقةالزمن
أو  نحتاج صمًغا  أقام +  سبورة ورقية + 
غراًء ألجل لصق قصاصات النص الشعري 

عى الصحيفة املوجودة مع املشاركن

تطبيق مهارة ترتيب املعلومات كأحد املهارات الفرعية يف جمع املعلوماتالهدف

إجراءات التنفيذ

يدور النشاط الحايل حول عدد من املسابقات التعليمية بن املشاركن حول مهارة الرتتيب،    
كأحد املهارات الفرعية ملهارة جمع املعلومات.

اللعبة األوىل: رتب أحداث القصة:   

يقسم املشاركون إىل مجموعات.	 

يطلب من املشاركن ترتيب أبيات الشعر التالية وفق فهمهم لسر األحداث.	 

ــات عــى مســتوى 	  ــب األبي ــر ترتي عــى املــدرب تغي

شــطر البيــت، وطباعتهــا عــى حالهــا غــر املرتــب. 

الفائــز مــن يرتــب أواًل األبيــات بشــكل صحيــح، 	 

ومينــع االســتعانة باإلنرتنــت أو أي مصــدر خارجــي. 

ــه 	  ــوا إلي ــا توصل ــرض م ــاركن ع ــن املش ــب م يطل

وتلحينــه وتكــون النقــاط حســب األداء.
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ـي رأيـــُت نــــــمـلًة يف حريٍة بني الجـبالإنِّ

عاِم وحـَدها فوق الرِّمــالمل تستطْع َحْمَل الطَّ

تعـيُنها فالـِحْمُل مـالنــادت عىل أخــٍت لــها

َله ـْ را قــواًل ُيــــَقاللـم يســــتطـيعا ًحـم تــذكَّ

فالخري يأيت بالوصالتـــعاونــوا جـــمـيعـكم

جاءوا جميًعا بالـحبالنــادت عىل إخــواِنـــها

وا مــًعا طــعاَمـهم مل يعرفوا شيًئا مـحالجــرُّ

اللعبة الثانية: رتب زمالءك:

يطلب من كل متدرب ترتيب زمائه يف الدورة وفق معيارين عى األقل. 	 
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نشاط )6/3(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

تلخيص ما تعلمه املشاركون يف الوحدة التدريبية الثالثةالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثالثة.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   
من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   
جميع  شامًا  يكون  أن  املهم  ولكن  مرتًبا،  املشاركن  من  االستدعاء  يكون  أن  يشرتط  ال    

األنشطة التي مروا بها.
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متت 

بحمد الله


