
تــقدم الــصفحات الــتالــية مــلخصاً لســبعة مــن "مــبادئ الــتعليم" املــعتمدة عــلى نــتائــج الــبحث الــعلمي مــتضمنة 
استراتيجيات وطرق لتنفيذها في القاعة التدريسية للمرحلة الجامعية، وذلك بحسب ما وردت في املرجع: 

املبدأ األول: معرفة الطلبة القبلية قد تسهل عملية التعلم أو تعرقلها 
يـأتـي الـطلبة إلـى مـقرراتـنا الـدراسـية ولـديـهم مـعارف ومـعتقدات وانـطباعـات اكتسـبوهـا إمـا مـن مـواد دراسـية أخـرى أو مـن خـالل 
الـحياة الـيومـية. ويـؤثـر وجـود هـذه املـعارف لـديـهم عـلى كـيفية اخـتيار وتـفسير مـا يـتعلمونـه داخـل الـفصول الـدراسـية. فـإذا كـانـت 
املــعرفــة الــقبلية لــلطالب قــويــة ودقــيقة وتــم تــنشيطها فــي الــوقــت املــناســب فــإنــها تــوفــر أســاســاً قــويــاً لــبناء مــعارف جــديــدة. أمــا إذا 
كـانـت هـذه املـعرفـة ضـئيلة وغـير كـافـية ألداء املـهمة، أو تـم تـنشيطها بـشكل غـير مـناسـب أو غـير دقـيق، فـمن املـمكن أن تـتداخـل 

مع عملية التعلم أو تعيقها. 

تحدث للزمالء                           1.
Talk	to	Colleagues                                                                             طرق تقييم املعرفة

2.ضع تقييماً تشخيصياً     القبلية للطلبة 
Administer	a	Diagnostic	Assessment                                                                     

3. اطلب من الطلبة أن يقيموا معرفتهم القبلية بأنفسهم  
																																				Have	Students	Assess	Their	Own	Prior	Knowledge	                            

4. استخدم العصف الذهني للكشف عن املعارف القبلية    
	Use	Brainstorming	to	Reveal	Prior	Knowledge	                       

5. كّلف الطلبة بنشاط خرائط املفاهيم  
Assign	a	Concept	Map	Activity                                                               
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6. ابحث عن أنماط الخطأ في عمل الطلبة  
Look	for	Patterns	of	Error	in	Student	Work                                               

استخدم التمارين إلنتاج املعارف القبلية للطالب      1.

Use	Exercises	to	Generate	Students’	Prior	Knowledge                   طرق لتنشيط املعرفة
القبلية الصحيحة

  2. اربط املادة الجديدة بطريقة مباشرة باملعارف املكتسبة من مواد دراسية سابقة
Explicitly	Link	New	Material	to	Knowledge	from	Previous Courses

3. اربط املادة الجديدة بطريقة مباشرة باملعارف املكتسبة من املادة الدراسية الخاصة بك 
Explicitly	Link	New	Material	to	Prior	Knowledge	from	Your	Own	Course

4. استخدم تشبيهات وأمثلة لها عالقة بمعارف الطلبة اليومية  
Use	Analogies	and	Examples	That	Connect	to	Students’	Everyday	Knowledge

 5. اطلب من الطلبة أن يتفكروا في أساسات املعرفة القبلية ذات الصلة
Ask	Students	to	Reason	on	the	Basis	of	Relevant	Prior	Knowledge

حدد املعارف القبلية التي تتوقع وجودها لدى الطلبة    1.
Identify	the	Prior	Knowledge	You	Expect	Students	to	Have           طرق إليضاح (املعرفة

2.عالج النقص في املعارف املطلوبة  القبلية غير الكافية)
Remediate	InsufMicient	Prerequisite	Knowledge                                                

حدد شروط التطبيق املناسب  1.
Highlight	Conditions	of	Applicability                                                               طرق ملساعدة الطلبة في

تمييز (املعرفة القبلية 
غير املناسبة)

2. قدم استدالالت تساعد الطلبة على تجنب التطبيق غير املناسب للمعارف  
Provide	Heuristics	to	Help	Students	Avoid	Inappropriate	Application	of	Knowledge

3. حدد بطريقة مباشرة الضوابط واألعراف الخاصة باملجال الدراسي    
Explicitly	Identify	Discipline	-SpeciMic	Conventions       
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املبدأ الثاني: طريقة تنظيم الطلبة للمعارف تؤثر في طريقة تعلمهم وتطبيقهم ملا تعلموه 

يـربـط الـطلبة بـني أجـزاء املـعرفـة بـشكل فـطري. وعـندمـا يـقوم هـذا الـربـط بـتكويـن بـنى مـعرفـية مـفهومـة ومـنظمة بـدقـة، يـتمكن الـطلبة 
مــن اســترجــاع وتــطبيق مــعرفــتهم بــكفاءة وفــاعــلية. وبــاملــقابــل، عــندمــا تــكون املــعرفــة مــرتــبطة بــشكل عــشوائــي أو غــير دقــيق، فــلن 

يتمكن الطلبة من استرجاعها وتطبيقها بالشكل املناسب.	

4. بني متى تظهر االستثناءات   
Show	Where	Analogies	Break	Down                                                                

اطلب من الطلبة أن يبنوا توقعاتهم ويختبرونها  1.
         Ask	Students	to	Make	and	Test	Predictions                                         طرق لتصحيح املعرفة

2. اطلب من الطلبة أن يعللوا اختياراتهم  (غير الصحيحة)
 Ask	Students	to	Justify	Their	Reasoning                                                   

3. أعط فرصاً متعددة للطالب ليستخدموا املعارف الصحيحة 
																																																																	Provide	Multiple	Opportunities	for	Students	to	Use	Accurate	Knowledge 

4. امنح وقتاً كافياً 
Allow	SufMicient	Time                                                                                                

أنشئ خريطة مفاهيم لتحلل تنظيمك املعرفي الخاص  1.
	Create	a	Concept	Map	to	Analyze	Your	Own	Knowledge	Organization          

استراتيجيات 
إلعداد وتطوير 

تنظيمات 

2. حلل املهام لتحدد التنظيم املعرفي األكثر مالئمة		
 																Analyze	Tasks	to	Identify	the	Most	Appropriate	Knowledge	Organization
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املبدأ الثالث: للتحفيز دور مهم في تحديد وتوجيه وتعزيز ما يقوم به الطلبة من أجل التعلم                                          

3. زود الطلبة بالبناء التنظيمي للمنهج 
 																																														Provide	Students	with	the	Organizational	Structure	of	the	Course	

إلعداد وتطوير 
تنظيمات 

معرفية

بني بطريقة مباشرة تنظيم كل محاضرة أو معمل أو نقاش 4.
                Explicitly	Share	the	organization	of	each	lecture	lab	or	Discussion 

5. استخدم حاالت مضادة لتبني الخصائص التنظيمية  
 Features 	Use	Contrasting	and	Boundary	Cases	to	Highlight	Organizing           

6. سلط الضوء بطريقة مباشرة على الخصائص العميقة      
Explicitly	Highlight	Deep	Features	                                                   

7. اربط بني األفكار بشكل مباشر 
Make	Connections	Among	Concepts	Explicit	                                                               

8. شجع الطلبة على العمل مع بنى تنظيمية متعددة 
																											Encourage	Students	to	Work	with	Multiple	Organizing	Structures	

9. اطلب من الطلبة أن يرسموا خريطة ذهنية ليظهروا تنظيماتهم املعرفية   
 																																																																								Ask	Students	to	Draw	a	Concept	Map	to	Expose	Their	Knowledge	Organizations 

10. استخدم مهمة تصنيف لتعرض التنظيمات املعرفية لدى الطلبة   
 																																																																																														Use	a	Sorting	Task	to	Expose	Students	’	Knowledge	Organizations

11. راقب عمل الطلبة للكشف عن وجود مشاكل في تنظيماتهم املعرفية   
																																																																																					Monitor	Students’	Work	for	Problems	in	Their	Knowledge	Organization
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عــندمــا يــدخــل الــطلبة الــجامــعة ويكتســبون اســتقاللــية فــيما يــتعلق بــماهــية مــايــتعلمونــه وتــوقــيته وكــيفيته، يــلعب الــتحفيز دوراً مــهماً 
فــي تحــديــد اتــجاه ســلوكــيات الــتعلم الــتي يشــتركــون فــيها بــاإلضــافــة إلــى حجــمها واســتمراريــتها وجــودتــها. فــعندمــا يجــد الــطلبة 
قــيمة إيــجابــية فــي أي نــشاط أو هــدف تــعليمي، ويــظنون أنــهم قــادريــن عــلى تــحقيق أهــداف الــتعلم املــطلوبــة بــنجاح، ويــحصلون 

على الدعم من بيئتهم، فإن ذلك يدل على أنهم قد تم تحفيزهم بقوة نحو التعلم.   

اربط املادة باهتمامات الطلبة  1.
																																																																																								Connect	the	Material	to	Students	’	Interests	 استراتيجيات 

لغرس قيمة 
التعلم 

2. قدم مهام موثوق بها وحقيقية 
        																																																																																															Provide	Authentic	Real-World	Tasks 

3. أظهر الصلة بني املادة وحياة الطلبة األكاديمية الحالية 
																																							Show	Relevance	to	Students’	Current	Academic	Lives	

4. أبرز صلة املهارات ذات املستوى املتقدم بحياة الطلبة املهنية املستقبلية	
   Demonstrate	the	Relevance	of	Higher-Level	Skills	to	Students’	Future	Professional	Lives

5. حدد ما تؤمن به واحتِف به 
																																																																																																		Identify	and	Reward	What	You	Value	

6. أظهر شغفك وحماسك ملادة املقرر 
																																																							Show	Your	Own	Passion	and	Enthusiasm	for	the	Discipline	

تأكد من توافق األهداف والتقييم واالستراتيجيات التعليمية 1.
																																																																															Ensure	Alignment	of	Objectives,	Assessments,	and	Instructional	Strategies	 استراتيجيات 

تساعد الطلبة 
على بناء 
التوقعات 
اإليجابية

2.حدد مستوى مناسبا من التحدي 
																																																																																			Identify	an	Appropriate	Level	of	Challenge	

3. اصنع مهاما تقدم املستوى املناسب من التحدي 
 																					Create	Assignments	That	Provide	the	Appropriate	Level	of	Challenge	
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املبدأ الرابع: كيف يصل الطلبة ملرحلة اإلتقان؟  

4. وفر فرص نجاح مبكرة		
																																																																																																													Provide	Early	Success	Opportunities

5. أفصح عن توقعاتك  
Articulate	Your	Expectations	 

6. زود الطلبة بمصفوفة تقييم تساعد على الحل		
																																																																																																																	Provide	Rubrics

7. قدم تغذية راجعة هادفة		
																																																																																																																							Provide	Targeted	Feedback

8. كن منصفاً	
																																																																																																																																																																								Be	Fair

9. ثّقف الطلبة حول الطرق التي نعبر بها عن النجاح والفشل		
												Educate	Students	About	the	Ways	We	Explain	Success	and		Failure

10.صف االستراتيجيات الدراسية الفعالة 
																																																																																									Describe	Effective	Study	Strategies	

1. أظهر املرونة والسيطرة	

																																																																																																																						Provide	Flexibility	and	Control
استراتيجيات 

لبيان قيمة 
التعلم 

والتوقعات 

2. اعط الطلبة فرصة ليتفكروا فيما قدم لهم		
																																																																															Give	Students	an	Opportunity	to	ReMlect
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لكي يصل الطلبة ملرحلة اإلتقان، يجب عليهم اكتساب مجموعة من املهارات املركبة، وممارسة كيفية جمع ودمج هذه املهارات من أجل تطوير 
قدراتهم وتلقائيتهم للتعلم، ومن ثم فهم الظروف والسياقات التي يستطيعون فيها تطبيق ما تعلموه. يحتاج الطلبة لتعلم وتعزيز عناصر 

اإلتقان الثالثة هذه من خالل املمارسة. 

احرص على معرفة ما تجهله عن الطلبة 1.
																																																																																		Push	Past	Your	Own	Expert	Blind	Spot	 استراتيجيات 

تعُلم وإدراك 
مكونات املهارة

2.عنّي مساعد معلم أو طالب دراسات عليا ليساعد في حل املهمة					
 																																																																					Enlist	a	Teaching	Assistant	or	Graduate	Student	to	Help	with	Task	Decomposition					

3. تحدث إلى زمالئك 
																																																																																																																																				Talk	to	Your	Colleagues	

4. اطلب املساعدة من شخص خارج مجالك 
																																																									Enlist	the	Help	of	Someone	Outside	Your	Discipline	

5.اكتشف املواد التعليمية املتاحة		
																																																																																											Explore	Available	Educational	Materials

6. الفت انتباه الطلبة نحو الجوانب األساسية للمهمة املعطاة 
																																		Focus	Students	’	Attention	on	Key	Aspects	of	the	Task	

7.شخص مكونات املهارة الضعيفة واملفقودة		
																																																																			Diagnose	Weak	or	Missing	Component	Skills

8. وفر تدريبات مستقلة للمهارات الضعيفة واملفقودة		
																																																Provide	Isolated	Practice	of	Weak	or	Missing	Skills

درب الطلبة لرفع قدراتهم		1.
																																																																																															Give	Students	Practice	to	Increase	Fluency استراتيجيات 

بناء األداء 
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2. قيد مجال املهمة بشكل مؤقت  
  Temporarily	Constrain	the	Scope	of	the	Task                                                               

استراتيجيات 
بناء األداء 

املتقن التكاملي 

3. اجعل التكامل أحد معايير األداء الخاصة بك بطريقة مباشرة		
																					Explicitly	Include	Integration	in	Your	Performance	Criteria

ناقش شروط االنطباق 1.
                                                                                                                Discuss	Conditions	of	Applicability	 استراتيجيات 

تُسّهل انتقال 
أثر التعلم 

2.امنح الطلبة فرصاً لتطبيق املهارات واملعارف في مجاالت متنوعة 

3. اطلب من الطلبة أن يعمموا ماتعلموه على سياقات أكبر		
																																													Ask	Students	to	Generalize	to	Larger	Principles

4. استخدم املقارنات لتساعد الطلبة على معرفة الخصائص العميقة		
																		Use	Comparisons	to	Help	Students	Identify	Deep	Features

5.حدد املجال واطلب من الطلبة أن يوضحوا املعارف واملهارات املرتبطة به 					
 																																																																															Specify	Context	and	Ask	Students	to	Identify	Relevant	Skills	or	Knowledge			

6. حدد املهارات واملعارف واطلب من الطلبة أن يوضحوا املجاالت التي يمكن تطبيقها فيها							
 																							Specify	Skills	or	Knowledge	and	Ask	Students	to	Identify	Contexts	in	Which	They	Apply																			

7. قدم تلميحات للمعارف ذات الصلة  
																																																																																		Provide	Prompts	to	Relevant	Knowledge
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املبدأ الخامس: املمارسة املوجهة لتحقيق أهداف معينه إلى جانب التغذية الراجعة تعززان جودة 
عملية التعلم لدى الطلبة 

يتم الحصول على أفضل تعلم وأداء عندما يقوم الطلبة بتدريبات تركز على معايير أو أهداف محددة تستهدف مستوى مناسبا من التحدي، 
وتكون ذات كمية كافية ومتكررة لتحقيق معايير األداء. فاملمارسة يجب أن تصاحب التغذية الراجعة التي تتعلق بشكل مباشر ببعض الجوانب 

من أداء الطلبة املتعلقة باملعايير املحددة للهدف، وتوفر معلومات تساعد الطلبة على تحقيق هذه املعايير، وتقدم في الوقت املناسب الذي يجعلها 
مفيدة لهم. 

قم بإجراء تقييم للمعارف القبلية لتستهدف مستوى مناسبا من التحدي 1.
 																																																																				Conduct	a	Prior	Knowledge	Assessment	to	Target	an	Appropriate	Challenge	Level				 استراتيجيات 

تلبي الحاجة 
للممارسة 
املوجهة 
بالهدف

2. اذكر أهدافك بصورة مباشرة فيما تعطيه للطلبة من مادة علمية		
												Be	More	Explicit	About	Your	Goals	in	Your	Course	Materials

3.استخدم مصفوفة لتحديد وتوصيل معايير األداء 
																															Use	a	Rubric	to	Specify	and	Communicate	Performance	Criteria	

4.وفر فرصا متعددة من أجل املمارسة		
																																																																															Build	in	Multiple	Opportunities	for	Practice

5. ضمن املساعدة غير الدائمة في املهمات املطلوبة		
																																																																											Build	Scaffolding	into	Assignments

6. حدد التوقعات بخصوص املمارسة 
																																																																																																				Set	Expectations	About	Practice	

7. قدم أمثلة ونماذج لألداء املستهدف 
																																																																							Give	Examples	or	Models	of	Target	Performance	
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8. بني للطالب ما ال ترغبه 
																																																																																																					Show	Students	What	You	Do	Not	Want	

9. حسن من أهدافك ومعايير األداء مع مرور الوقت خالل العام الدراسي			
 																																																																																							ReMine	Your	Goals	and	Performance	Criteria	as	the	Course	Progresses																										

ابحث عن أنماط الخطأ في عمل الطلبة 1.
																																																																												Look	for	Patterns	of	Errors	in	Student	Work	 استراتيجيات 

تلبي الحاجة 
للتغذية 
الراجعة 

املستهدفة 

2. حدد أولويات تغذيتك الراجعة		
																																																																																																																		Prioritize	Your	Feedback

3.وازن بني االيجابيات والسلبيات في تغذيتك الراجعة 
																																												Balance	Strengths	and	Weaknesses	in	Your	Feedback	

4. خطط لوجود فرص متكررة من أجل تقديم التغذية الراجعة 
																																									Design	Frequent	Opportunities	to	Give	Feedback	

5. قدم التغذية الراجعة على مستوى املجموعة 
																																																																																	Provide	Feedback	at	the	Group	Level	

6. قدم تغذية راجعة فورية على مستوى املجموعة 
																																																										Provide	Real	-Time	Feedback	at	the	Group	Level	

7. ادمج مالحظات األقران 
																																																																																																																									Incorporate	Peer	Feedback	

8. اطلب من الطلبة أن يحددوا كيفية استخدامهم للتغذية الراجعة في األعمال الالحقة									
																																																																																																																																									Require	Students	to	Specify	How	They	Used	Feedback	in	Subsequent	Work																																																											
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املبدأ السادس: تتأثر عملية التعلم من خالل تفاعل مستوى النمو الحالي للطلبة مع مناخ 
الصف االجتماعي والوجداني والفكري   

الــطلبة لــيسوا كــائــنات ذات عــقول فــقط، بــل هــم كــائــنات اجــتماعــية ووجــدانــية، ومــازالــوا يــطورون عــدداً مــن املــهارات الــفكريــة واالجــتماعــية والــوجــدانــية. 
وعـلى الـرغـم مـن أنـنا ال نسـتطيع الـتحكم فـي عـملية الـنمو إال أنـه بـإمـكانـنا تـشكيل الـجوانـب الـفكريـة واالجـتماعـية والـوجـدانـية واملـاديـة لـبيئة الـدراسـة 
بــطرق تــناســب عــملية الــنمو. فــي الــحقيقة، أظهــرت عــدة دراســات بــأن املــناخ الــذي نخــلقه يــؤثــر عــلى طــالبــنا. فــالــجو الســلبي قــد يــعيق عــملية الــتعلم 

واألداء لدى الطلبة، ولكن الجو اإليجابي يمكن أن ينشطها. 

بني أن عدم اليقني ال بأس فيه 1.
																																																																																																																						Make	Uncertainty	Safe	 استراتيجيات 

تعزز نمو 
الطلبة في بيئة 

إنتاجية

2. قاوم فكرة وجود إجابة صحيحة واحدة 
																																																																																																	Resist	a	Single	Right	Answer	

3. ضع البراهني من ضمن معايير األداء والتصحيح وإعطاء الدرجات 
												Incorporate	Evidence	into	Performance	and	Grading	Criteria	

4. اختبر فرضياتك حول الطلبة		
																																																																																								Examine	Your	Assumptions	About	Students

5. انتبه للمؤشرات الدالة على القدرات املنخفضة 
																																																																																	Be	Mindful	of	Low	-Ability	Cues	

6. ال تطلب من بعض األفراد التحدث بالنيابة عن كافة املجموعة		
																													Do	Not	Ask	Individuals	to	Speak	for	an	Entire	Group

7. ال تشجع اإلجابات غير معروفة املصدر   
						Reduce	Anonymity	                                                                                                 
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8. قدم نموذجا للغة والسلوك واالنطباعات		
																																																													Model	Inclusive	Language,	Behavior,	and	Attitudes

9. استخدم أمثلة متعددة ومتنوعة 
                                                                                                    Use	Multiple	and	Diverse	Examples	

10. أنشئ وعزز قوانني أساسية لعملية التفاعل 
																																																					Establish	and	Reinforce	Ground	Rules	for	Interaction	

11. تأكد من أن محتوى املادة ال يهمش الطلبة 
																																											Make	Sure	Course	Content	Does	Not	Marginalize	Students	

12. استخدم املنهج واليوم األول من الدراسة في إيجاد املناخ املناسب لبيئة الدراسة		
																																																																																				Use	the	Syllabus	and	First	Day	of	Class	to	Establish	the	Course	Climate																																																

13. أوجد طرقا للحصول على تغذية راجعة حول البيئة الدراسية		
																																				Set	Up	Processes	to	Get	Feedback	on	the	Climate

14. توقع وجهز نفسك ملواجهة املسائل الحساسة املحتملة 
																																						Anticipate	and	Prepare	for	Potentially	Sensitive	Issues	

15. واجه املشاكل التي تسبب التوتر مبكرا	
																																																																																																									Address	Tensions	Early

16. حول الخالف والتوتر إلى فرصة تعليمية	
																																																							Turn	Discord	and	Tension	into	a	Learning	Opportunity

17. سهل عملية االستماع النشط		
																																																																																																																Facilitate	Active	Listening
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املبدأ السابع: لكي يصبح الطلبة متعلمني ذاتيني، يجب عليهم أن يتعلموا مراقبة وتعديل 
استراتيجياتهم لعملية التعلم 

قــد يــقوم الــطلبة بــعمليات مــاوراء-مــعرفــية عــديــدة مــن أجــل مــراقــبة عــملية تــعلمهم والــتحكم بــها؛ كــأن يــقيموا مــالــديــهم مــن مــهام أو أن يــقيموا نــقاط 
قـوتـهم وضـعفهم، أو أن يخـططوا السـتراتـيجياتـهم، أو أن يـراقـبوا الـعديـد مـن االسـتراتـيجيات، ومـن ثـم يـتأمـلون فـي مـدى عـمل نـظريـاتـهم وفـائـدتـها. 
لـــألســـف، ال يـــميل الـــطلبة إلـــى الـــقيام بهـــذه الـــعمليات مـــن تـــلقاء أنـــفسهم. وعـــندمـــا يـــطور الـــطلبة املـــهارات الـــالزمـــة لـــلقيام بهـــذه الـــعمليات، فـــإنـــهم 

يكتسبون عادات فكرية ال تطور أدائهم فحسب بل فاعليتهم كمتعلمني. 

كن مباشرا بشكل أكثر بخصوص ما تعتقد أنه ضروري    1.
																												Be	More	Explicit	Than	You	May	Think	Necessary           قيّم املهمة

2. وضح للطالب األشياء التي ال ترغبها الحالية
																																																																																					Tell	Students	What	You	Do	Not	Want	

3. تأكد من فهم الطلبة للمهمة 
                                                                             Check	Students’	Understanding	of	the	Task	

4. اعط معايير األداء مع البحوث املطلوبة 
																																																															Provide	Performance	Criteria	with	the	Assignment	

أعط الطلبة مهاما مبكرة مبنية على األداء          1.
																																								Give	Early,	Performance	-	Based	Assessments                  قيّم نقاط القوة

والضعف لدى 
الطالب 

2. وفّر فرصاً للتقييم الذاتي 
																																																																																													Provide	Opportunities	for	Self	–	Assessment	

اطلب من الطلبة تطبيق خطة وضعتها 1.
																																																													Have	Students	Implement	a	Plan	That	You	Provide   َخطّط الختيار

طريقة مناسبة
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2. اطلب من الطلبة وضع خططهم الخاصة		
																																																																																		Have	Students	Create	Their	Own	Plan

َخطّط الختيار 
طريقة مناسبة

3. اجعل التخطيط الهدف الرئيس من املهمة		
																																																											Make	Planning	the	Central	Goal	of	the	Assignment

وفّر استدالالت بسيطة للتصحيح الذاتي		1.
																																																																		Provide	Simple	Heuristics	for	Self–Correction نفّذ 

االستراتيجيات 
وراقب األداء

2. اطلب من الطلبة عمل تقييمات ذاتية موجهة 
																																																															Have	Students	Do	Guided	Self–Assessments	

3. اطلب من الطلبة التفكر في عملهم الخاص والتعليق عليه		
																					Require	Students	to	ReMlect	on	and	Annotate	Their	Own	Work

4. استخدم فكرة معاينة األقران واستجابة القارئ 
  																																																																												Use	Peer	Review/Reader	Response	

وفّر األنشطة التي تتيح للطالب التفكير في أدائهم 1.
 										Provide	Activities	That	Require	Students	to	ReMlect	on	Their	Performances	 أتح فرصة 

لتأّمل وتعديل 
كل طريقة

2. حث الطلبة على تحليل فاعلية مهاراتهم الدراسية 
																							Prompt	Students	to	Analyze	the	Effectiveness	of	Their	Study	Skills	

3. اعرض العديد من االستراتيجيات  
																																																																																																												Present	Multiple	Strategies

4. أنشئ مهاماً تركز على التخطيط أكثر من التنفيذ		
   				Create	Assignments	That	Focus	on	Strategizing	Rather	Than	Implementation

تفاعل مباشرة مع تصورات الطلبة حول عملية التعلم 1.
        																																		Address	Students’	Beliefs	About	Learning	Directly  اهتم

بالتصورات عن 
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2. وسع مفهوم الطلبة لعملية التعلم		
																																																																															Broaden	Students’	Understanding	of	Learning

اهتم 
بالتصورات عن 
الذكاء والتعلم

3. ساعد الطلبة على وضع توقعات معقولة 
																																																																													Help	Students	Set	Realistic	Expectations	

ضع نموذجاً لعمليات ماوراء املعرفة 1.
																																																																																					Modeling	Your	Metacognitive	Processes	 استراتيجيات 

عامة لتحفيز 
عمليات ما وراء 

املعرفة 

2. قدم دعماً مؤقتاً للطالب في عمليات ما وراء املعرفة		
																																													Scaffold	Students	in	Their	Metacognitive	Processes
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