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  الفصل االول

  : العمليةمفهوم التربية 

عمليًا، يؤدي  لمساعدة الطالب المعلم على تطبيق المعارف النظرية تطبيقًاهي العملية التربوية الهادفة         
الى اآسابه الكفايات الضرورية في تصميم الدروس وتنفيذها، واستخدام االساليب التدريسية والوسائل التعليمية 

  .المختلفة وعمليات التقويم بشكل هادف ومنظم

  العمليةفلسفة التربية 

من األسس العامة الواردة في سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية حيث  العمليةربية تنبع فلسفة الت       
ورد فيها " الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل ، يستثمر فيها المسلم طاقاته عن إيمان وهدى للحياة األبدية الخالدة 

ورد " فرص النمو مهيَّأة أمام الطالب في الدار اآلخرة ، فاليوم عمل وال حساب ، وغدًا حساب وال عمل"و آما 
للمساهمة في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه ، ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية التي شارك فيها ".وآما ورد  في  

تتولي الجهات التعليمية المختصة عنايتها بإعداد المعلم المؤهل علميًا ومسلكيًا لكافة مراحل التعليم   165المادة 
  قق االآتفاء الذاتي .، حتى يتح

 

  الرؤية  

  .متميزة ذات ريادة عالمية في إعداد الطالب / المعلم   عمليةتربية            

  

  الرسالة  

على تغذية المجتمع بالكوادر المؤهلة وفق أحدث األساليب، والطرق  العمليةالتربية تعمل        
التربوية التي تأخذ بها أرقى الجامعات ، والتنمية المستدامة في آافة المجاالت ، والتي تتناغم مع رسالة 

  .جامعة سلمان بن عبد العزيز ، وفلسفتها في تحقيق رؤيته

  

    :العملية التربيةأسس 

 هذه أهم ومن المنشودة، أهدافها تحقيق إلى تصل لكي ؛ األسس من مجموعة على العملية ةالتربي ترتكز      

  :يلي ما األسس
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 أمام المجال

ره التربوية

  .عاونة

 ديمية .

 المتعاون، م

 القدرة نمية

اإلشرافيةب 

 ومقي ما آل 
 لديه ضعف

    

ا إفساح إلى ف
بأدوا والقيام 

المتع مدارس

عليمية واألآاد

والمعلم صص،

 . العملية 

تن أهداف ضمن

نسب األساليب

التقويم يشمل
والض القوة نب

تهدف حيث ،
التدريس، ى

الم واختيار ن،

لتربوية والتع

المتخص شرف

التربية جربة

تتضم التي لية
  .المعلم  /ب

مين اختيار أن

ي بحيث ، لية
جوا معرفة ن

هيئة  

 لمعلما إعداد
على قدراته ر

والمشرفين ين

ا المعلم / لب

المش : مثل) ة

تج في لدخول

العمل التربية
الطالب لدى ة

طالب/ المعلم

العمل التربية ن
من ستفيدي تى

א
א
א

الته

التقويم

إ برامج ونات
ويختبر ليمية،

المسئولين قبل

الطال جوانب

الماديةكانات

ا قبل مشرفه

برنامج في ي
الذآية الواعية

بين الط ردية

أرآان من سي
حت المضيفة،






א
א


א

مكو من ساسيًا
التعل العملية ع

من العملية ة

جميع لتنمية ة

اإلمكو بشرية
 .التدريب ة

قبل من نفسيًا

أساسي رآن
 والمالحظة ة

فرال فروقال ة

أساس رآن ين
المدرسة ران

 .لتالية


א
א



א 





Jא
א

  حو التالي:

أس جزءًا عملية
واقع لمعرفة 

 رية .

للتربية الفعال 

العملية لتربية

البالكوادر   (
ومدرسة لكلية

ون ذهنيًا معلم

الواعية حظة
الهادفة منظمة

العملية لتربية
 دية "

ين/ المعلم الب
جدر داخل لم
ال المواقف في

א
א


אא

א


FJ
E

لها على النح

الع التربية ار
المعلم / لب

عليمية واإلدار

المسبق طيط

الت برنامج لية

اإلمكانيات ر
ال في سئولين

الم / الطالب ة

والمالح شاهدة
الم المشاهدة 

ال مشرف عاة
 فروقهم الفر

الالط تقويم ية
المعل / طالب
ف أدائه تحسين

ويمكن تفصيل

اعتبا .1
الطال
والتع

التخط .2

شمو .3

ريتوف .4
والمس

تهيئة .5

لمشاا .6
على

مراع .7
وفق

عملي .8
الط به
تح في

  

و
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  كالت .

ريس المادة

المعلم بشكل

لب / المعلم
نب المعرفي

  

حل تلك المشك

   . الميداني

ت الالزمة لتد

االطالب / ك 

ج إعداد الطال
ة وهي: الجان

صر ما يلي:

.  

فة طرائق ح

اإلشرافالل 

ب المهارات

  مة

  جتها 

ؤثر في سلوك

تهدف برنامج
وانب أساسية



هم هذه العناص

  وي.

يات التربوية

بوي ومعرتر

من خالعلمية

سبتكمهنة ، و

ريجية ومنظم

التعلم ومعالج

لم ، والتي تؤ

يسة التي يست
في ثالثة جو



אאא

صر ، ومن أه

الجانب التربو

بادئ والنظري

في الميدان الت

لتوجيهات الع

معلم نحو الم

ة بصورة تدر

ر صعوبات ا

المعلمطالب /

لكفايات الرئيس
العمليةتربية

אא

في عدة عناص

 األآاديمي وا

لمفاهيم والمب

 المشكالت في

طا وافرا من ال

لطالب / الم ا

ربويةارات الت

رة على حصر

الطمج إعداد

وء المهام والك
ف أهداف الت

  لي ،

א

א

:  

في العمليةبية

 بين الجانب

ملية لتطبيق ا

/ المعلم على

/ المعلم قسطا

إليجابي لدى
 فيها.

المها/ المعلم

/ المعلم القدر

حيدة في برنام
 فة الدراسة.

 

في ضو ملية
ويمكن تصنيف
جانب االنفعال

  لي:

אא

:العمليةبية 

ن أهمية الترب

د حلقة وصل

فر فرصة عم

رف الطالب /

الطالب / بس

اإلاالتجاه ي 
ي تخصص ف

/سب الطالب 

سب الطالب /

د الخبرة الوح
ل داخل غرف

 : العمليةية 

العمف التربية 
ا وإتقانها ، و
مهاري ، والج

ل ذلك آما يل

أهمية الترب

تكمن 

ُتعد -1

توف -2

تعر -3

كست -4

تبني -5
التي

ستك -6

كست -7

تعد -8
فعا

 

أهداف التربي

تتحدد أهداف
على اآتسابها
، والجانب الم

 

 

 

 

 

 

 

ويمكن تفصيل

 

أ

أ

ت
ع

و
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  :العمليةأوًال : األهداف المعرفية للتربية  

   إلى تمكين الطالب / المعلم من : العمليةتهدف التربية 

  اآتساب الكفايات الالزمة من تخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التدريس. )1

  عناصر الموقف التعليمي وإدراك العالقة بين هذه العناصر .ب اإللمام )2

  في المدرسة. الطالبالتعرف على المناهج التربوية التي يتعرض لها  )3

 اآتشاف اإلمكانات الحقيقية للمدارس( ميدان التطبيق ) وظروف العمل فيها. )4

  

  :العمليةثانيًا : األهداف المهارية للتربية 

  في تمكين الطالب / المعلم من: العمليةتتمثل األهداف المهارية للتربية 

والمبادئ والمفاهيم التربوية التي تم تعلمها في أثناء اإلعداد النظري في الكلية إلى  ترجمة المعاني )1
  مجال التطبيق والممارسة.

  ممارسة بعض المهارات اإلدارية . )2

  .الفصل بشكل جيد إدارة )3

  .ينوالمعلم الطالبمهارات التفاعل اللفظي مع  )4

  مهارة النقد الذاتي وتقبل نقد اآلخرين. )5

  .م ومعالجتهاحصر صعوبات التعل )6

  

  :العمليةثالثًا : األهداف االنفعالية للتربية 

  في: العمليةتتمثل األهداف االنفعالية للتربية 

  .التدريسأدواره االجتماعية والمهنية المرتبطة بمهنة تنمية وعي  الطالب / المعلم ب )1

  اإليجابية نحوها.الكشف عن مدى رغبته وميوله الصادقة نحو مهنة التدريس ، وتكوين االتجاهات  )2

  بأن التعليم مهنة لها أسسها العلمية والتطبيقية. هشعور تنمية )3

  وأولياء األمور والمدرسة  المتعاونة ومجتمعه المدرسي.  البتنمية المسئولية تجاه الط )4

  واالحتكاك الطالبي   العمليةضبط النفس وتحقيق التوازن االنفعالي من خالل الممارسات  )5

  كيف مع مهنة التعليمتحقيق التوافق والت )6
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 خالل من ية

 التربية امج

 لمسؤوليات

رسية بجميع
جاه التدريب

 على حسن

رسة رسمًيا،

التربي آلية ها
برنا في تمثل
وال المهام من

 الحياة المدر
المناطة به تج

ي المحافظة
 

 رسة.

  مدير المدر

 . ية



تحقيقه إلى عى
المت العملي ب
م بعدد القيام ا

عده على فهم
يات والمهام ا

 وأخالقها في
. موتقديره 

راف فى المدر

إبالغيجب 

العملي التربية 



  :عملية

تسع التي ئيسة
والجانب معة،
عاتقها على ع

  

مما يساع علم
عي المسئولياي

 آداب المهنة
مرًا الحترامه

موعد االنصر

 أو الغياب ي

ويات برنامج











العالتربية  ى

الرئي األهداف
الجام في سته
يقع التي شرفة
:اآلتي النحو

المع للطالب
يأن  المعلم /

حيث التزام
ومصدر البهط

دوام وحتى م

 تلزم التأخر

ونة في محتو

א
א
א

א
א

אא

على شراف

ا من التعليم ة
 المعلم بدراس

المش ألطراف
على نتناولها

 من المواقف
/ البد للطالب

ح  آامًال من
ظل قدوة لطي

ل منذ بداية الد

 أو ضرورة

ب الخطة المدو

L


اإلش في رآين

لمهنة  وتأهيله
الطالب / وم

األ من جموعة
، العملية بية

  المعلم/ ب

داني الكثير
لفترة بنجاح ال

جامعة تطبيقًا
يلسلوك حتى

ليومي الكامل

 أي طارئ
 التربوي .

ليومي حسب

א
א

المشار بات

المعلم إعداد 
قوي والذي ري

 أن هناك مج
الترب برنامج ي

الطالببات 

التدريب الميد
كي تتم هذه ال

  ن ذلك:

ق فلسفة الج
ظهر ولطف ال

زام بالدوام ال

حالة حدوث
لك المشرف ا

زام بالعبء ا

وواجب مهام

يعتبر       
النظر الجانب
حيث العملية

في اإلشرافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وواجبمهام

يتيح ا       
جوانبها. ولكي
الميداني ومن

تطبيق .1
المظ

االلتز .2

في ح .3
وآذل

االلتز .4

م

ا
ا
ا

م

ج
ا
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مدرسة التطبيق على أسس من االحترام والجدية واالبتعاد عن التعالي أو التبسيط  بالالتعاون مع ط .5
 . مالزائد معه

في آلية التربية من معارف ومهارات، واالستفادة قدر اإلمكان من  /المعلمتطبيق ما تعلمه الطالب .6
 مدرسية والمساهمة في تطويرها. الوسائل التعليمية والجهزة األ

االهتمام بدفتر التحضير واالستعداد المسبق والمكتوب للدرس حتى تؤدي الحصة المدرسية على أآمل  .7
 وجه.

لم المتعاون وأعضاء الهيئة التدريسية مع بذل الجهد لالستفادة التعاون مع مدير مدرسة التطبيق والمع .8
 من خبراتهم .

 عمل فيها . ييساعدها على التأقلم مع البيئة المدرسية التي  الذيالتصرف المرن األمر  .9

 ألدائه  اآلخرينوجهه يضبط النفس وعدم االنزعاج أو القلق لدى تلقيه النقد الذي  .10

والتعرف على مدرسة التطبيق والمنهج ابتداء من األسبوع الثاني تمهيدًا المشارآة في عملية المشاهدة  .11
  العمليةلتولي المسئولية الكاملة عن التربية 

عده ي ذيقوم بتنفيذه مع وضع خطة مفصلة للدرس الي الذيالتنسيق مع المعلم المتعاون بشأن العبء  .12
 ومناقشة هذه الخطة مع المعلم المتعاون . 

 المدرسة متى أمكن ذلك . في الءروس أخرى للزمالحرص على حضور د .13

 المشارآة في نشاطات المدرسة التعليمية المختلفة.  .14

أو المعلم المتعاون ويحضر النقاش ويساهم فيه  العمليةمناقشة األداء التدريسي مع مشرف التربية  .15
حول الوصف كز تفي المدرسة ، ويراعى في النقاش أن ير ينالموجوداآلخرين  مين/ المعل البالط

  الجوانب الذاتية.الموضوعي للدرس وأداء الطالب / المعلم وليس على 

ستخدمها آمذآرات يومية وقد يعن عملية التدريس في آراسة خاصة  واالنطباعاتتدوين المالحظات  .16
طرح من خاللها أية موضوعات للنقاش داخل ي الدراسي في األسبوع األخير من الفصل إليهارجع ي

 الكلية . 

 والتجاوب معه واالستفادة من خبراته وتوجيهاته التربوية. العمليةالتعاون الكامل مع مشرف التربية  .17

  

 عالقة الطالب / المعلم مع المعلم المتعاون

مع المعلم المتعاون فأن ذلك ينعكس بشكل  واالحترامعالقة من الود  إقامةنجح الطالب / المعلم في  إذا        
بشكل سلبي إذا أظهر الطالب / المعلم نوعًا  هالتعليمية بكاملها ، وقد تتأثر العالقة الطيبة هذ إيجابي على العملية
  ومسئولياته . هبواجب االآتراثمن عدم الحماس أو 

  تبعها : يوفيما يلي قائمة بأنواع السلوك التي ينبغي على الطالب / المعلم أن 
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  دون استشارة المعلم المتعاون البوس الطتعديالت على نظام غرفة التدريس أو جل إدخالعدم  .1

أو العالمات  االمتحاناتالمعلم المتعاون أو مدرسة التطبيق فيما يتعلق بأنظمة  أسلوبنفس  إتباع .2
شكل لنفسه شخصية متميزة فيما يتعلق بطرق التدريس يشجع في نفس الوقت على أن يولكنه 

  المبتكرة .

من أجل حل قضاياهم ألن تلك  ينغرفة المعلم إلىعلى شكل جماعات  البعدم اصطحاب الط .3
  .  ينالغرفة هي مكان استراحة للمعلم

  في مواعيدها إذا طلب منه المعلم المتعاون ذلك .  البالمواظبة على تصحيح آراسات الط .4

وهو  البهتعامل به المعلم المتعاون مع طيبنفس األسلوب الذي يفترض أن  البالتعامل مع الط .5
 الحزم مع دفء المعاملة وهو أيضًا أسلوب الذي يتعامل فيه الوالدان مع أبنائهم . 

  

 : العمليةمشرف التربية  وواجبات مهام  

ة أساسية هي االختصاص األآاديمي في المناهج وطرق التدريس دعلى قاع العمليةترتكز مهمة مشرف التربية 
الطالب / المعلم في حقل تخصصه آما أنه المصدر الذي يحفز  إليهستند يوهي المرجع النظري األآاديمي الذي 

مهامه في النقاط  إجماليم أدائه في ضوء اآتشاف العالقة بين النظرية والتطبيق ويمكن يالطالب / المعلم على تق
  التالية : 

ق والمعلم حلقة الوصل بين آلية التربية من جهة وبين مدير مدرسة التطبي العمليةشكل مشرف التربية ي .1
المتعاون من جهة أخرى ولذا فإن تعاونه مع القائمين على التدريب في المدارس المضيفة يسهم بشكل 

 . العمليةنامج التربية رب إنجاحآبير في 

 المتعلقة األمور بعض ثم لتوضيح ومن معليه للتعرف العملية التربية بداية منذ البهط مع اجتماع عقد .2

 .البالط تساؤالت واإلجابة على لعمليةا التربية وإجراءات بنظام

 على تكوين اتجاهات ايجابية لدى الطالب / المعلم نحو مهنة التعليم  العمليةعمل مشرف التربية ي .3

 مما يكسب التدريسية، المواقف أداء في والوهن الضعف أو القصور تجنب على المعلم الطالب / مساعدة .4

 .بنفسه الثقة الطالب

يجعل  مما المدرسة، إدارة وبين وبينه ،الءهزم وبين بينه العالقة توثيق على المعلمالطالب /  مساعدة .5
 .المدرسي للمجتمع الكامل باالنتماء شعري الطالب

بين  الربط ومحاولة ،ويتفاعل معهم ممعه يتعامل  الذين البالط الطالب / المعلم بخصائص تعريف .6
أبعاد  جميع على الب/المعلمالط تعرفي ذلكوب تدريس، موقف آل في والتربوي األآاديمي الجانبين
  .الالزم الحساب لها يحسب لم وبأشياء بأمور أتفاجي  فال التدريسي، الموقف

 خالل التواصل من ومنتظم مباشر بشكل مدارس التطبيق  في  ين/ المعلم البللط التدريب أعمال متابعة .7

 .التدريب أيام مع مدارس التطبيق وخاصة المستمر
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 .مستمر بشكل ين/ المعلم البالط تحضير دفاتر متابعة .8

 ين/ المعلم البالط ومناقشة بشأنه الرأي وإبداء المعلم/  الطالب انفذهي التي الحصص من عدد حضور .9
 .تنفيذها بعد الحصة إجراءات في وجماعات فرادى

 .التدريب عملية نهاية في ين/ المعلم البتقويم الط .10

 عدم حضوره، أو المشرف بحضور مالئهمز عند الحصص بعض بحضور ين/ المعلم البالط تكليف .11

 .للمشرف وتقديمها للتقويم نماذج تعبئة ثم

 مالحظة يمكن أي لتلقي المدارس في ينالمتعاون ينوالمعلم المدارس مديري مع دورية بصفة االجتماع .12

 .للتدريب ين/ المعلم البالط تسهيل في تسهم أن

ومشاآلها في مدارس التطبيق محاولة معالجتها ما أمكن واطالع  العمليةتعرف على قضايا التربية ي .13
 على ذلك .  العمليةمكتب التربية 

 واحد متناغم .  إطارنسق مع بقية أعضاء فريق التدريب لتوحيد توجهاتهم جميعًا ضمن ي .14
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 من ويطلب 
 برنامج من

ينء  المعلم
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א
א
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א
א
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 : مثل ، األآفاء ينالمعلم لدى اإليجابية االتجاهات ببعض ينالمعلم / البالط تأثري أن -7

  .العمل وإتقان والتضحية اإلخالص إلى باإلضافة التالميذ، مع التعامل في والحكمة والصبر، الموضوعية،

 في المشترآة األطراف لجميع واضحة المشاهدة أهداف تكون أن ينبغي ومجدية فعالة المشاهدة تكون ولكي       

 أدوار وتحديد الزمنية، فترتها وتحديد لها الجيد التخطيط يتم وأن ، ينالمعلم / البالط وبخاصة العملية التربية

 حيث المشاهدة، مواقف تتنوع وأن ينالمعلم / البالط أيدي في نموذج وتوفر المشاهدة، عملية في المشترآين
 أن يجب آما والصفوف، ينوالمعلم الدراسية الموضوعات بتنوع متنوعة تعلمية تعليمية مواقف البالط شاهدي

 من متمكن ينالمعلم / البالط شاهدهي ذيال المعلم كوني أن ويستحسن باالستمرارية، المشاهدة عملية تتصف

  .التدريس مهاراتو  مادته

  

 :المصغر التدريس مرحلةثانيا 

 والزمن التدريس يتناولها التي المهارات حيث من مصغرة مواقف في التدريس على بالتدريب البدء األفضل من

  .الدارسين وعدد

 قومي إذ العادية، والتعلم التعليم عمليات في الموجودة التعقيدات تيسير إلى تهدف طريقة هو المصغر التدريس ألن

 الدرس، من أقل هنا المتاح والزمن أقل، الحاضرين عدد حيث آبير، وبترآيز جزئية مواقف في بأنشطة المتدرب

  المناقشة وإدارة األسئلة، ومهارة للدرس، التمهيد : مهارة مثل محددة تدريسية مهمة ويتناول

 

 :يلي فيما نوجزها المعلم /الطالب على بالفائدة تعود مزايا المصغر وللتدريس

 المادة قلة ومع التدريس، وطريقة العلمية والمادة والفصل، البوالط المعلم فهناك حقيقي، تدريس هو .1

  .التدريس على العملية الممارسة فرصة يتيح أنه إال والزمن العلمية

 يتيح مما أقل الحصة زمن إن  حيث التدريس، لممارسة ينالمعلم / البالط من أآبر لعدد فرصة يعطى .2

 .المشارآة منهم أآبر لعدد

 مهارات تقني الطالب أن أي باإلتقان، التعلم مبدأ على التدريس مهارات على لباالط تدريب في يعتمد .3

 احتمال يمنع أو يقلل وهذا الحقيقي، الصفي التدريس مارسي أن قبل وذلك عليها، التدرب نتيجة التدريس

 .والخطأ بالمحاولة التعلم بأسلوب المهارات تعلم

 اإلجراءات، ومحدد الخطوات محدد موقفًا يكون المصغر، التدريس أو التعليم حصة في التعليمي الموقف .4

 .ما نوعًا قلقًا المعلم كونيف الصفي التعليم في أما ، للمتدرب اطمئنانًا أآثر يكون لهذا

 في أما مهارة، لكل مسبق بتخطيط وذلك المهمة، الرئيسة المهارات على التدرب يتم المصغر التدريس في .5

 ال فقد ثم ومن التعليمي، والموقف الحصة ظروف حسب المهارات على التدريس فيتم التقليدي التدريس
  .المهارات هذه مثل على للتدرب الظروف تتاح
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دريس األس

ئيس في تقييم
س وتنفيذه و
مهارات التدري

مهارات التدر
:  

مالالتمكن من 

التعرف على

ن من مهار

التدر .6
الراج
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 .من مهارة تحليل المحتوى التمكن -3

  

  

  التخطيط لعدة مستويات . عملية نقسمتلعملية التدريس و تهيئعملية  يوه

 :الخطة بعيدة المدى  -أ 

  .يتم وضع خطة تدريسية للمقرر الدراسي بأآمله على مستوى عام دراسي أو فصل دراسي آامل اوفيه
  وتتضمن :

  األهداف العامة للمقرر . .1

  موضوعات المقرر . .2

  بيع الدراسة .جدول زمني يحدد توزيع موضوعات المقرر على أسا .3

  تحديد الستراتيجيات التدريس واألنشطة التعليمية التي سيتم استخدامها . .4

  تدريس المقرر آكل. ىتحديد الوسائل التعليمية التي ستستخدم على مستو .5

 تحديد أساليب التقويم . .6

  الخطة متوسطة المدى :  -ب 

  ونات الخطة بعيدة وتتم على مستوى فصل أو وحدة من المقرر الدراسي ولها مك             

  المدى ذاتها .             

  ) :الخطة قصيرة المدى ( الخطة اليومية أو خطة الدرس   -ج 

     ومن ،  إلتقان تلك المهارةدافع قوي يمان بأهمية التخطيط للدرس يعد اإل             

   أسباب أهميتها أنها:             

  من التخبط واالرتجال  هعلى تنظيم أفكاره وترتيبها وبالتالي تحمي الطالب/المعلم ساعدي .1

  الفرصة لتحديد عناصر المحتوى واختيار المادة المناسبة للمتعلمين. له يتيح  .2

  الفرصة لتحديد أساليب التدريس المناسبة واألنشطة التعليمية والتقويمية الفعالة.له تتيح  .3

  للتدريس : اليومي ومن أهم مهارات التخطيط

  مهارة تحديد وصياغة األهداف التدريسية : –  1

  وتكمن أهمية تحديد األهداف التدريسية  في آونها  تعد: 

من تخطيط التدريس  هثانيا : تمكن



13 
 

 . موجه رئيس  في تخطيط التدريس 

 . معايير دقيقة الختيار طرق التدريس األنشطة التعليمية المناسبة  

 تسهل عملية التعليم والتعلم ألن المتعلم يعرف ما يتوقع منه .  

 بين المتعلمين.  ه وعلى تفعيل االتصال بين هتساعد  

 على تحديد واختيار أساليب التقويم المناسبة  هتزيد من فعالية التدريس و تساعد  

  

  صياغة األهداف التعليمية  التي يجب مراعاتها: شروط

  أن يكون الهدف واضح ومحدد . .1

  . والمالحظة أن يكون قابل للقياس .2

  يصف السلوك المتوقع من المتعلم . إجرائيأن يكون  .3

  أن يناسب الهدف مستوى المتعلمين . .4

  أن تكون األهداف شاملة للمعلومات واالتجاهات والقيم االيجابية . .5

   .أال يحتوي على ناتجين تعليميين معا .6

   

 مكونات الهدف الصحيح :

  أن + فعل سلوآي + المتعلم + ناتج التعلم + مستوى األداء + شرط األداء .

بجميع جوانب ومستويات التعلم وآيفية صياغة األهداف والمهارات المكتسبة بكل  الطالب/المعلملم يويجب أن 
  منها .

  : التعليمية األهداف تصنيف

  : رئيسية مجاالت ثالثة إلى التعليمية األهداف بلوم يقسم

  القـدرات وتطوير للمادة والفكري العلمي بالجانب يهـتم الذي المجـال وهو: المعرفي المجال)  أ(

  ، الفهم ، التذآر:  هي مســـتويات ستة على ويحتوي ، الذهنية والمهارات

  . الحقا تفصيلها يتم وسوف.  التقويم ، الترآيب ، التحليل ، التطبيق

  واالتجاهات والميول واالنفعاالت بالمشاعر تهتم التي األهداف يشمل وهو:  الوجداني المجال) ب(
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  : هي مختلفة مستويات خمسة وله ، والتذوق

  …… ) . ، آتاب ، وسيلة(  معينة بظاهرة الطالب اهتمام في يتمثل وهو:  التقبل) 1(

  . المعلم لشرح باهتمام الطالب يصغي أن:  أمثلة

  . ما درس وسيلة رؤية عند اهتماما يبدى أن

  . تعليمية خبرة مع إيجابيا وتفاعله الطالب مشارآة وهي:  االستجابة) 2(

  . تذمر بدون الرياضيات درس واجب الطالب يؤدي أن:  أمثلة

  . ذلك عن اإلعالن عند الرياضيات علماء حول تدور ندوة في يشارك أن

  . معينة بخبرة لمروره نتيجة الطالب يعطيها التي القيمة وهي:  التقييم) 3(

  . اللوغارثمات موضوع تطوير في الخوارزمي جهود الطالب يقدر أن:  أمثلة

  . الحديثة الجبر نظريات على اطلع ما إذا الجبر علم في الخوارزمي جهود يدعم أن

  بينها التناقض يحل وبالتالي قيمة من أآثر بين الطالب يجمع أن وهو:  القيمي التنظيم) 4(

  . بعض مع يربطها أو يقارنها أو

  المســتوية الهندســة بين الفرق حول يدور لحوار الطالب يخطط أن:  أمثلة

  . حدة على منهما آال دراسة بعد وذلك والفراغية

  . المادة ألهمية دراسته بعد وذلك الرياضيات جمعية لعمل يخطط أن

  نظام الطالب لدى يتكون المستوى هذا في:  بها وتميزه الطالب سلوك مع القيمة تكامل) 6(

  تغير وبالتالي ســــلوآه على تؤثر القيـم من

  . حياته نظام من

  اطلع إذا وذلك األخرى العلوم تطور على تسـاعد الرياضيات بأن الطالب يؤمن أن:  أمثلة

  الرياضية التطبيقات بعض على

  على اطالعه بعد وذلك الشخصية مشكالته حل في المنطقي األسلوب يستخدم أن

  . مختلفة لنظريات الرياضية البراهين من العديد

  اليدوية المهارات بتنمية تهتم التي األهداف يشمل وهو) :  المهاري( حرآي النفس المجال) جـ(

  تحديد في التربويين نظر وجهات اختلفت. (  والحرآية
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  للمـعلم يمـكن ولالســــتفادة المهــاري المجال مســــتويات

  ) . النشرة نهاية في الموجودة المراجع بعض إلى الرجوع

  . تامة بدقة الهندسية األشكال رسم:  أمثلة

  . تامة بدقة الهندسية األدوات استخدام

  . التمارين بعض حل في الحاسبة اآلالت استخدام

  مهارة تحديد المحتوى :  - 2

  : ه أن يراعيللمحتوى وتنظيمه  يجب علي د الطالب/المعلمعند تحدي     

  الرجوع في تحديد المحتوى للمصادر والمراجع المتعددة والحديثة إلثراء المحتوى  

  مناسبة المحتوى لمستوى المتعلمين وخصائصهم وميوله وحاجاتهم .مراعاة  

 . وظيفية المحتوى وذلك بارتباط المحتوى بواقع المتعلمين وبيئتهم  

 . مراعاة صحة المحتوى ودقته وحداثته  

 . أن يكون مناسب للوقت المخصص 

  

  رة اختيار استراتيجيات التدريس وأنشطة التعلم :امه – 3

في اختيار طريقة التدريس الطالب / المعلم تتنوع استراتيجيات التدريس وتتعدد مما يلقي عبء أآبر على 
  المناسبة ومن أسس اختيار طريقة التدريس الناجحة :

 . األهداف التدريسية ومستوياتها 

 . خصائص المتعلمين  

  الوسائل واإلمكانات التعليمية المتاحة  

 . مدى توفر مصادر التعلم  

 ويجب أن يتوفر في الطريقة المختارة معايير الطريقة الجيدة وهي أن :

 . تثير دافعية التالميذ وتفجر طاقاتهم  

 . تراعي حرية المتعلم  

 . تراعي الفروق الفردية  
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 . تنمي مهارات التفكير  

 . تنمي العمل الجماعي  

 . تكسب الثقة بالنفس  

 . تتصف بالوظيفية  

 . تتضمن أساليب متنوعة 

  ة اختيار الوسائل التعليمية :مهار – 4

   التعليمية على ضوء المعايير التالية:أنسب الوسائل أن يختار  ى الطالب/المعلمعل

 . مناسبتها للمحتوى التعليمي واألهداف  

 . اإلمكانات المتاحة  

 . أعداد التالميذ ومستواهم  

 . الحداثة والدقة العلمية والتنوع  

 . سهولة االستخدام 

  أساليب التقويم : مهارة اختيار – 5

من تحديد األساليب المناسبة لقياس مدى تحقق األهداف التعليمية المخطط لها للطالب/المعلمِ ال بد 
تأآد من مناسبتها لألهداف ومستوياتها ، وخصائص المتعلمين الألساليب التقويم البد من  هوعند اختيار

  مرارية في عملية التقويم .وقدراتهم ، مع مراعاة التنوع والتعدد ، والشمول واالست

  

  :وفيما يلي انموذج خطة يومية
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  الطريقة االعتياديةوفق  معادلة الدائرة القياسية استخدامة تدريسية في طنموذج خا

  

 

  

  

  ) :المحتوى العلمي ( المعرفة العلمية للموضوع 

 .الدائرة ،نصف القطر ،المرآزالمفاهيم :  .1

 .   :يجد معادلة الدائرةالمهارات  .2

 .  2 + (y – k)2 = r2(x – h):  التعميمات .3

  :  ايجاد  معادلة الدائرة القياسية .: الهدف الخاص من الدرساوال:

  (بعد اإلنتهاء من الدرس) أن تكون قادرة على أن : الطالبيتوقع من : األهداف السلوآيةثانيا: 

 . الدائرةتتعرف على  .1

 تستنتج معادلة الدائرة القياسية. .2

 تجد معادلة الدائرة القياسية اذا علم مرآزها ونصف قطرها. .3

  

  الفرجال ،مسطرة)             ادوات هندسية ( -3االقالم            -2السبورة     -1   ثالثا: الوسائل التعليمية ألمستخدمة

  :  ميةيالتعل –األنشطة التعليمية  رابعا:

  دقائق): 5المقدمة (  - أ

  سبق وعرفنا الدائرة في دروس سابقة فما هو تعريف الدائرة؟المدرس :  

  :الطلبةاحد 

هي مجموعة النقاط في المستوي التي يكون بعدها من نقطة ثابتة تسمى المرآز يساوي مقدار ثابت يسمى 
  نصف القطر . 

  . ةهذا واضح من خالل رسم الدائرة المرسوم على السبورضيف المدرس : ي

قطة تنتمي هي ن P(x,y)و نرمز  rونرمز لنصف القطر بالرمز  C(h,k)االن لو رمزنا لمرآز الدائرة بالرمز 
  لمحيط الدائرة .

 اليوم والتأريخ : 

  الخامس العلميالصف : 

 الشعبة : 

 الرياضياتالمادة : 

   معادلة الدائرة القياسيةالموضوع : 
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                                                                                r       

 

 p1(x1,y1),p2(x2,y2)وقد أخذنا في دروس سابقة آيفية ايجاد المسافة بين نقطتين فلو آان لدينا النقطتين 
  فكيف نجد المسافة بين هاتين النقطتين ؟

  :لبةاحد الط

  وهو: P1 , P2قانون المسافة بين نقطتين 

2 2
1 2 2 1 2 1PP (x x ) (y y )      

  ونقطة خارجة عنه  Ax+By =0وآذلك أخذنا قانون  البعد بين المستقيم الذي معادلتة 

P(x1 ,y1)   فما هو هذا القانون؟  

                                                                 :        لطلبةاحد ا
1 1

2 2

Ax By C
d

A B

 


  

1وآذلك أخذنا نقطة المنتصف بين نقطتين   2PP  حيثP1(x1,y1 )     وP2(x2 ,y2)    فما نقطة المنتصف  

  :لبةاحد الط

1 2 1 2x x y y
x , y

2 2

 
 

  

لو اخذنا دائرة في المستوي االحداثي آما في الرسم المرسوم امامكن على قطعة الكارتون وآان المدرس : 
  احدى النقاط التي تنتمي P(x,y)و   rونصف قطرها  C(h,k)مرآزها 

  

  نحصل على :   PC = rتنتمي لمحيط الدائرة وبتطبيق قانون المسافة بحيث 

        
2 2(x h) (y k) r   

 بتربيع الطرفين                     

(x – h)2 + (y – k)2 = r2                وهذه الصيغة تسمى معادلة الدائرة القياسية 

  آيف يمكن ان نجد معادلة الدائرة القياسية ؟ (0,0)ولوفرضنا ان مرآز الدائرة آان نقطة االصل   المدرس:

  :لبةاحد الط

 

C(h,k)  P(x,y) 
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  ة السابقة التي توصلنا لها وآاالتي؟نعوض قيمة نقطة المرآز في الصيغ

(x – 0)2 + (y – 0)2 = r2 

x2 + y 2 = r2 

  ؟  P(2,1)وتمر بالنقطة C  (4,3)مثال: جد معادلة الدائرة التي مرآزها 

وجود نقطتين معلومة وهي المرآز ونقطة تنتمي لمحيط الدائرة لكن طول نصف القطر غير توضح المدرس : 
نصف القطر نستخدم قانون المسافة بين نقطتين اليجاد نصف القطر ومن ثم ايجاد معادلة الدائرة  معلوم واليجاد

  القياسية .

  : لبةاحد الط

2 2
2 1 2 1PC (x x ) (y y )     

  
2 2(4 2) (3 1)   

 

2 22 2  

4 4  

8 

  علم طول نصف القطر نجد معادلة الدائرة القياسية وبعد ان

(x – 4)2 + (y – 3)2 = 8 

  ن ان قطعة المستقيم التي تمر بمرآز الدائرة نسميها القطروضيف المدرس : آما تعلمي

‐)P1(4,5) ,P2 طلب ايجاد معادلة الدائرة اذا علمت ان نهاية احد اقطارالدائرة هما النقطتين يالمدرس :       

  .مع تذآير الطالبات بقانون منتصف المسافة اليجاد مرآز الدائرة(2,3

  : لبةاحد الط

  نحتاج في هذا السؤال استخراج المرآز لذلك نستطيع استخدام قانون منتصف المسافة بين نقطتين وبالتالي:

x = (x1 + x2)/2 =(2 + (–2))/2 = (4 – 2)/2 = 1 

y = (y1 + y2)/2 = (5 + 3)/2 = 8/2 = 4 

  ثم نستخرج طول نصف القطر بمعلومية المرآز واحدى النقاط على الدائرة  C(1,4)رآز الم

  المدرس : ممتاز
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2 2
2 1 2 1PC (x x ) (y y )   

 

2 2(1 4) (4 5)   
 

2 2( 3) 1  
 

9 1  

r 10  units 

  معادلة الدائرة القياسيةاالن نستطيع تطبيق 

(x‐h)2 +(y‐k)2 =r2 

(x – 1)2 +(y – 4)2 = 10 

  خامسًا  : التقويم   

  )؟0,0اي من المعادالت االتية تمثل معادلة الدائرة القياسية عندما مرآزها نقطة االصل ( 

x2 +y2=25 

2x2+ 3y2 =25 

x2‐ y2=25 

 وحدات. 3وطول نصف قطرها  C(4,6)جد معادلة الدائرة التي مرآزها النقطة  .1

  .P(– 4,3)جد معادلة دائرة مرآزها نقطة االصل وتمر بالنقطة  .2

تعين المدرسة التمارين المتعلقة بمعادلة الدائرة القياسية اذا علم مرآزها ونصف :  سادسًا :الواجب البيتي
  .67) صفحة 4-1قطرها من تمارين (

  سابعًا  : 

 مصادر الباحث :      - أ

  ، وزارة التربية 2013، السنة5زاوي واخرون )، الرياضيات للصف الخامس العلمي ،ط(الع     

  مصادر الطالب:- ب

  ، وزارة التربية. 2013، السنة 5(العزاوي واخرون )، الرياضيات للصف الخامس العلمي ،ط         
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وفق الطريقة االعتيادية انموذج خطة درس حاسوب  

  

 

  

  

  ) :المحتوى العلمي ( المعرفة العلمية للموضوع 

 تحديد مكونات الحاسوب وانواعها   

  معرفة الحاسوب ومكوناته:  : الهدف الخاص من الدرسأوًال:

  على أن :ًاكون قادرييتوقع من الطالب (بعد اإلنتهاء من الدرس) أن  :األهداف السلوآيةثانيًا: 

 التعرف على جهاز الحاسوب.                                  معرفي -1

 يميز مكونات الحاسوب                                         معرفي -2

 هارييستخدم الحاسوب.                                              م -3

  يقدر اهمية الحاسوب من خالل تطبيقاته في حياتنا.         وجداني -4
  

عرض فيلم وصور عن مكونات الحاسوب المادية جهاز حاسوب    ثالثا: الوسائل التعليمية ألمستخدمة
  .باالضافة الى سبورة واقالم

  :  ميةيالتعل –األنشطة التعليمية رابعا:

  دقائق): 5المقدمة ( - أ

 مجاالت جميع في يدخل فهو العملية حياتنا في ودوره الحاسوب اهمية جميعا علينا اليخفى  الُمّدِرس :
  :ومنها باخرى او بصورة الحياة

  احد الطلبة:

 ،اجراء العمليات الحسابية الصعبة والمعقدة 

 .يمكننا الوصول الى المكتبات االلكترونية 

 .يستخدم فيس االجهزة الطبية واجراء العمليات 

  هل هناك استخدامات اخرى؟ الُمّدِرس:يضيف 

  طالب اخر:

 اليوم والتأريخ : 

 االول متوسطالصف : 

 الشعبة : 

 الحاسوبالمادة : 

 الحاسوب ومكوناتهالموضوع : 



22 
 

  يستخدم خزن واسترجاع المعلومات في آثير من الدوائر مثل المرور وفي قبول الطلبة في الكليات
 والمعاهد.

 .يستخدم في ايداع االموال في المصارف 

 .يستخدم في التصاميم المعمارية 

  وفي الكثير من االمور الحياتية االخرى.

  دقيقة) 30العرض (

 سوف واليوم  برمجية واخرى مادية مكونات هما الحاسوب لجهاز المكونات من نوعين هناكالمدرس: 
  .المادية المكونات على نتعرف

  :من المادية المكونات تتكون

  .االدخال وحدات  -1

  .المرآزية المعالجة وحدة  -2

  .االخراج وحدات  -3

  الثانوية الخزن وحدات  -4

  وسوف نتناول آل مكون من المكونات السابقه لنتعرف عليه:

وحدة االدخال: وهي الوحدة التي تستخدم الدخال البيانات من الوسط الخارجي الى ذاآرة الحاسوب  -1
 لغرض المعالجة والتنفيذ ماهي؟

 احد الطلبة:

 ية.لوحة المفاتيح :تعد لوحة المفاتيح من اهم اجهزة ادخال البيانات النصية والرقم  - أ

الماوس:هو جهاز صغير الحجم يرتبط بالحاسوب بتوصيل سلكي او السلكي وفيه مفتاحين وفي   - ب
 بعض االنواع اضيف عجلة التصفح.

هو جهاز يستخدم الماسح الضوئي لتحويل جميع انواع الصور الى صور رقمية  الماسح الضوئي:  - ت
 يمكن عرضها داخل الحاسوب.

 المدرس: ممتاز

مم  البيانات على والمنطقية الحسابية العمليات تنفيذ عن المؤولة الوحدة وهي :المرآزية المعالجة وحدة -2
  ؟  تتكون

   إحد الطلبة:

 وهي الوحدة السؤولة عن الحساب العمليات الحسابية والمنطقية. ALUوحدة الحساب والمنطق   - أ
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الجة البيانات وهي الوحدة التي تقوم بالسيطرة واالشراف على مع  CUوحدة السيطرة والتحكم   - ب
 وتناقلها بين وحدات الحاسوب.

الذاآرة الرئيسية:وهي وحدة الخزن الرئيسية التي تخزن عليها البيانات بهدف معالجتها في مراحل   - ت
 الحقة.

 المدرس: ممتاز

 المرآزية المعالجات وحدة من المستلمة المعلومات عرض عن المسؤولة الوحدات وهي :اإلخراج وحدات -3
 وحدات انواع ومن .أخرى  أخراج وسيلة أي او ورق على طبعها او الحاسوب شاشة على إلظهارها
  .الذآية والسبورة الصوت الوسائط، مكبرات ،الطابعات، الراسم، عارض الشاشة اإلخراج

 هذه ان اال تنفيذها ثم ومن الرئيسية الذاآرة في خزنها تتطلب البرامج تنفيذ عملية :الثانوية الخزن وحدات -4
 دائم بشكل البرامج لخزن اضافية خزن وحدات وجود تطلب لذا الحاسوب اطفاء عند محتوياتها تفقد الذاآرة
 ماهي؟ الثانوية الخزن وحدات تسمى

5-   
  ).الفالش( المتحرآة المدمج، الذاآرة المرن، القرص الطلب، القرص القرص امثلتها ومن إحد الطلبة:

  المدرس : احسنت

  : التقويم خامسًا 

  آتابة مكونات الحاسوب على السبورة؟من يستطيع 

  22: حل التمارين ص  سادسًا :الواجب البيتي

  سابعًا  : 

 مصادر المدرس  - أ

  آتاب الحاسوب للصف االول المتوسط  موقع تدريس الحاسوب االلكتروني.

  مصادر الطالب:- ب

 وزارة التربية. المتوسط االول للصف الحاسوب آتاب
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  الفصل الثالث

  

  

  تتعدد المهارات التدريسية المتعلقة بتنفيذ التدريس وهي :

  مهارة التهيئة للتدريس : – 1

بحث عن آافة األساليب والوسائل التي يبتكر ويأن  الطالب/المعلم هي أول مهارات تنفيذ التدريس، فعلِي    
  تثير اهتمام المتعلمين وتزيد دافعيتهم للتعلم ،وتجذب انتباههم لما سيتم تعلمه 

  مهارة الشرح : – 2

  للنجاح في العملية التدريسية . متهيئ هلمهارة الشرح أهم ما يجعل الطالب/المعلم  امتالك   

  : وللشرح ثالثة أنواع

o  : ويستخدم إليضاح ماهية األشياء واألفكار واأللفاظ ويستخدم لإلجابة على أسئلة ما الشرح اإليضاحي
  ؟ متى؟ أين ؟ أي ؟ .

o  الشرح الوصفي : وفيه يتم وصف عملية أو إجراء أو ترآيب ويجيب على أسئلة آيف ؟  

o  (لماذا؟ )الشرح السببي : وفيه يوضح األسباب أو العوامل التي أدت لحدوث ظاهرة أو حدث ما  

  

  عند الشرح :على الطالب/المعلم  ينبغيو

 م لغة سليمة وواضحة ومناسبة لمستوى المتعلمين .استخدا  

 . عرض الدرس بسرعة تناسب مستوى المتعلمين  

 . شرح الدرس بأسلوب منطقي ومترابط ومتسلسل  

 . تشجع المتعلمين على المشارآة والفعالية في الموقف التدريسي  

 سية بحياة المتعلمين واهتماماتهم وإبراز الجوانب التطبيقية للدرس حرص على ربط المادة الدراال  

 ع  األنشطة التعليمية ووسائل الشرح .يتنو  

 العناصر الرئيسة للدرس . ةتغطي  

 تأآد من فهم المتعلمين لكل عنصر من عناصر الدرس .ال  

 توزع زمن المحاضرة على عناصر الموضوع واألنشطة المختلفة بصورة مناسبة. 

 التدريس : ثالثا : مهارات تنفيذ
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  مهارة التفاعل اللفظي وغير اللفظي : – 3

  الطالب/المعلم كونيتطلب أن يعتمد على اللغة المنطوقة ويالتفاعل اللفظي: يعد من أهم مهارات تنفيذ الدرس وه 
  على : ًاقادر

 . سالمة النطق وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة  

 . سالمة التراآيب اللغوية وغنى المفردات  

  وتنويع طبقات الصوت بما يخدم الموقف التعليمي .تسلسل الكالم  

  ، استخدام الكلمات  ويتضمنالتفاعل غير اللفظي : ويعتمد على الرموز والحرآات غير اللفظية
والجمل المكتوبة ، والرسوم والبيانات ، اللجوء للرموز البصرية واإلشارات الحرآية وتعبيرات 

 الجسم وتوظيف الصمت . الوجه ونظرات العينين واإليماءات وحرآات

  

  مهارة إثارة الدافعية : – 4

  وعلى الطالب / المعلم أن يكون قادرًا على:

  تنويع الحرآة فال تبقى في وضع واحد طوال الوقت ولكن يجب أن يتم ذلك بقدر من التوازن حتى ال
  يحدث تشتت النتباه الطالب .

  أو حرآة الجسم .توظيف اإليماءات بالرأس أو الحرآة أو تعبيرات الوجه  

 . ترآيز االنتباه سواء تم ذلك باللغة اللفظية أو غير اللفظية  

 . توظيف الصمت ، تحويل التفاعل ، أسلوب التعاقد  

  

  مهارة توجيه األسئلة الصفية : – 5

  :يمكن من خاللها فالستخدام األسئلة الصفية أهمية آبيرة 

  التمهيد للدرس وإثارة انتباه المتعلمين وترآيزهم.  

 . ضبط الموقف التدريسي  

 . تشجيع الطالب على طرح األفكار ومناقشتها آذلك تنمية مهارات التفكير  

 . زيادة مشارآة الطالب وفعاليتهم في الموقف التدريسي  

 . تقويم مدى ما تحقق من أهداف الدرس  
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  راعي يعند صياغتها أن  الطالب/المعلم ويجب علي

 أيضا تعتمد بل الفكرية مستوياتها في والتنويع األسئلة صياغة حسن على الصفيه األسئلة مهارات تقتصر ال• 1
  .األسئلة وتوجيه إلقاء في المهارة على

 أهم من السؤال صياغة الن الجيد التدريس عناصر أهم من يعتبر صياغته وحسن السؤال بناء أن فنجد• 2
 من نتمكن فلن مناسبة غير بطريقة صيغ فإذا وهادفا مهما السؤال يكون فقد عليه اإلجابة في المؤثرة العوامل
  .السؤال من الهدف تحقيق

  .التدريس عملية تنفيذ في والمهمة األساسية المهارات من وتوجيهها األسئلة إلقاء مهارات اعتبار ويمكن• 3

 توجيه ألساليب المعلم افتقار بسبب ولكن التفكير تثير مميزة بطريقة صياغته تمت قد السؤال يكون فقد• 4
  .المطلوب الوجه على ليست الطالب إجابات تكون األسئلة

  

  راعي:يأن  ِهأما عند توجيه األسئلة فيجب علي

 . التوزيع العادل لألسئلة  

  إعطاء وقت مناسب بعد طرح السؤال إلتاحة الفرصة للطالب للتفكير في اإلجابة  

 . لزوم الصمت بعد سماع اإلجابة  

 يب ، و إعادة توجيه السؤال .توجيه السؤال قبل اختيار المج  

 . اختيار الوقت المناسب لتوجيه السؤال والتصرف بشأن إجابة الطالب  

  مهارة استخدام وسائل التعلم وتقنياته المختلفة : – 6

 :عملية التعليم والتعلم أهمية الوسائل التعليمية ودورها في تحسين

  عمليتي التعليم والتعلم بما يلي:يمكن تلخيص الدور الذي تقوم به الوسائل في تحسين 

  .إلى الدرس موتشويقه المتعلمين استثارة اهتمام  .1

 وتوسيع خبرات المتعلمين . إثراء التعليم  .2

 تساعد الطالب على تكوين مفاهيم سليمة عن األشياء. .3

 مشارآة الطالب بفاعلية في عملية التعلم . إمكانيةتعزز  .4

 قة المالحظة، وحب االستطالع.تنمي لدى الطالب القدرة على التأمل ود .5

 إلى النشاط الذاتي .الب تقدم خبرات واقعية تدعو الط  .6
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  قواعد استخدام الوسائل التعليمية:

  عند استعمال الوسائل التعليمية مراعاة التالي : ـالطالب/المعلم ينبغي على 

  وعن الهدف منها، وذلك قبل  مستخدمها أمامهيعن الوسيلة التي س البهخبر طيأن الطالب/المعلم على
كون فيه يفي تأمل الوسيلة، في الوقت الذي  البأن يبدأ الدرس، حتى ال ينصرف جزء من تفكير الط

 منشغل في شرح الدرس .الطالب/المعلم 

  اثنتين في الدرس الواحد، ضمانا لترآيز  إلىستخدم أآثر من وسيلة ي الطالب/المعلم أالينبغي على
 جانب، ولحسن استخدامه من جانب آخر .عليها من الطالب 

 ينبغي أال يكون استخدام الوسيلة التعليمية هو األساس في الدرس، إذ هو جزء مكمل له.  

  تدخل يختبره قبل أن يستخدم جهازا آهربائيا آوسيلة من وسائل التعلم، عليها أن الطالب/المعلم يإذا آان
 به حجرة الدراسة

  حجرة الصف أثناء عمل الجهاز، حتى ال يتعرض الجهاز أو ما في م الطالب/المعلترك يينبغي أال
  داخله من صور أو أفالم للتلف

  وذلك الآتساب ملتشغيل الوسيلة التي أحضرها له البببعض الطالطالب/المعلم ستعين ييحسن أن ،
 .الخبرة من ناحية

  بمختلف أنواعها مع تنظيمها حفظ الوسيلة بعد االنتهاء منها وتحديد مكان معين لحفظ جميع الوسائل
  .وترتيبها

 قوم بإجراء تقويم لمدى فاعلية استخدام الوسيلة ومدى االستفادة منها.ي الطالب/المعلم أنعلى  أخيرا 

 

  : )إدارة الموقف التعليمياإلدارة الصفية (مهارة  – 7

 العنصر وهو المجاالت، شتى في والمعرفة العلوم لتلّقي الطلبة، فيه يجتمع الذي المكان هو الصف       
 مصدر يشكل الذي المعلم، تجمع التي الُمنظمة البيئة ألّنه برمتها؛ التعليميِة وللعمليِة للمدرسة، الُمكّون األساسّي
 مفهوم: منها الصفّية بالغرفة تتعّلق التي المفاهيم من العديد وهناك الطالب؛ وهو المتلقي مع وموجهها، المعرفة
 والقيام الحصص أثناء وضبطه الطلبة سلوك على المعلم سيطرة تعني أّنها البعض يظن والذي الصف إدارة

 من مجموعٌة بأّنه الصف إدارة مفهموم وُيعرَّف الصف، إدارة عملية من بسيٌط جزٌء هو ذلك أّن إّلا بالشرح،
 في االنسجام تحقيِق بهدِف وذلك الطلبة، مع التواصل في عاليٍة مهاراٍت باستخدام المعلم، ينفذها التي النشاطات
 اإلدارة تسّهل ثالثة جهٍة ومن ُأخرى، جهٍة من أنفسهم الطلبة وبين جهة، من والمعلم الطالب بين الصف،
. غائبًا المفهوم هذا تطبيُق آان لو آما مرونًة، وأآثر وأسرع، أسهل، بشكٍل للطالب المعلومة وصول الصفية
 الراحة من جٍو توفيِر على والحرص والتعلم، للتعليم الُمناسبة التعليمية البيئة توفير أيضًا الصف بإدارة ُيقصد
 الطلبة انتباه تجذب التي التعليمية، الوسائل إحدى بأّنه المفهوم هذا البعض ويعرِّف الحّصة، أثناء للطالب النفسية
 إلى يسعى الصف إدارة مفهوم أّن باِب من آخر، دون طالٍب على الترآيز دون جميعًا، تستهدفهم والتي للحصة،
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 ال وسهلٍة مرنٍة بطريقٍة مضبوطًا أو ُمدارًا الصف يجعل والذي الحصة في التشارآّي التفاعل من جٍو خلِق
 إلى والدخول: الوقت احترام الصف إدراة آيفية. الشرح أثناء بالصراخ قياِمه أو المعلم، من التزمت تتطّلب
 وقت ويستثمر بالحصة فيلتزم الطالب أّما للمعلم، بالنسبة الوقت انتهاء عند ومغادرتها وقتها، في الحصة

 الصحية، الطلبة بعض ظروف ومراعاة: حسنة معاملًة للطالب المعلم معاملة. اُألخرى باألمور للقيام االستراحة
 الشروحات إعطائه على والترآيز: الضعيف الطالب تشجيع. الخاصة االحتياجات ذوي من أحدهم يكون آأن

 الشروحات تقديم خالل التبسيط نهج باّتباِع بل زمالئه، أمام الحصة في مخاطبته إلى اللجوء دون الضرورية
  .عام بشكٍل للطلبة

  تتحقق اإلدارة الناجحة للموقف التدريسي أن :ينبغي لو

 بيئة تعلم مناسبة . توفر  

 توفر الضبط والنظام طوال الوقت .ي  

  على القواعد السلوآية المطلوبة منهم من أول يوم تلتقي بهم .يكون هناك اتفاق بين المعلم / والمتعلم  

  وقت للشغب أو الملل. مفي جميع األنشطة حتى ال تعطيه مومشارآتهالطالب شغل وقت الحرص على  

 . مراعاة الفروق الفردية ومراعاة قواعد الثواب والعقاب  

 بحزم وتمكن وضبط النفس وتجنب االنفعال . مواجهة المواقف الطارئة  

 . إثارة الدافعية وتفعيل التفاعل الفظي وغير اللفظي  

  

  :هو في اإلدارة الصفيةالطالب / المعلم دور 

 .أن يعد ويخطط لدرسه جيدا .1

 .أن يحسب لوقت آل فعالية في الدرس  .2

 أن يستخدم أسماء الطالب لمناداتهم  .3

الطالب باالحترام والتقدير مثل من فضلك، تفضل، شكرًا، أحسنت ،.. أن يستخدم األلفاظ التي تشعر  .4
 ،إلخ.

 أن يتقبل آراء وأفكار الطالب ومشاعرهم ،بغض النظر عن آونها سلبية أو إيجابية. .5

 أن يكثر من استخدام أساليب التعزيز اإليجابي الذي يشجع المشارآة اإليجابية للتلميذ. .6

وأن يقلل من األسئلة الضيقة التي ال تحتمل إال اإلجابة  ير التفكيرتث أن يستخدم أسئلة واسعة وعريضة  .7
  .المحددة مثل ال أو نعم أو آلمة واحدة محدودة

 أن يستخدم النقد البناء في توجيه الطالب ،وعليه أن ال يعمم.  .8
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أن يعطي الطالب الوقت الكافي للفهم وأن يتحدث بسرعة مقبولة وبكلمات واضحة تتناسب مع  .9
 طالبه.  مستويات

 أن يشجع الطالب على طرح األسئلة واالستفسار.  .10

 أن يحرص أن يكون الطالب حيوي ، نشط ، فعال ، اجتماعي ، متعاون ، اجتماعي.  .11

 

  : الصف داخل المعلم تحرآات

 هادف سلوك أو فعل هو المعلم وتحرك التعليمية، العملية خالل تحرآات عدة المعلم يستخدم    
 عدة أو سؤال طرح هو المعلم تحرك يكون وقد محدده تعليمية أهداف تحقيق أجل من به يقوم
 الطلبة أسئلة عن أجابه يكون وقد معينه مسألة نحو اهتمامهم ويوجه يستثيرهم الطلبة على أسئلة
  .جديدة معلومات الطلبة إعطاء يكون وقد لها شرحا أو معينه لفكرة عرضا يكون وقد

 العشوائية من خوفا لها ومخطط ومبرمجة محدودة الفصل داخل المعـلم تحــرآات تكون أن بد وال
 نسمي فأننا مقصودا أو عشوائيا ومتناسبة متسلسلة تحرآات عدة المعلم يستخدم وعندما والتخبط
  :منها الشائعة المعلم تحرآات من أنواع عدة وتوجد) تدريس استراتيجية( التحرآات تلك مجموعة

  .اإللقاء تحرآات -1

 هو المعلم يكون وبذلك معينه فكرة أو موضوع حول معلومات بإلقاء المعلم قيام وهي     
 من النوع هذا محور هو المعلم يكون وبذلك للمعلومات المستقبل وهو والمتعلم المرسل

  .التحرآات

  : العرض تحرآات -2

 أو إحصائيات أو توضيحية أشكال أو رسومات أو مجسمة نماذج بعرض المعلم قيام وهي      
 ويكون البصر حاسة يكون هنا واالعتماد الدرس في معينه فكره توضيح بقصد معلومات أي

  .التحرآات من النوع هذا محدد هو المعلم

  : النقاش تحرآات -3

 المعلم بين والنقاش الحوار من جو وخلق الستثارتهم للطلبة أسئلة بتوجيه المعلم قيام وهي      
  .المطروحة األسئلة موضوع المسالة أو المشارآة حل آيفية حول والطلبة

  : االستقصاء تحرآات -4

 بين ومالحظتها العالقات واآتشاف الحقائق استقصاء إلى الطالب بتوجيه المعلم قيام وهي      
  .الطالب هو النوع هذا ومحور ما مشكله حل لمحاولة أو معينه بيانات على للحصول أو األشياء
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  : التدريب تحرآات -5

 واألنشطة والتدريبات والتطبيقات التمارين من عددا الطالب بإعطاء المعلم قيام وهي      
 تعلم في المطلوبة والخبرات المختلفة المهارات واآتساب الحل على تدريبه بقصد المتنوعة

  .الرياضية المسألة وحل والخوارزميات التصميمات

  : الصف إدارة تحرآات -6

 بقصد وحرآات إشارات استخدام أو آلمات أو ألفاظ استخدام مثل األمور ببعض المعلم قيام وهي
 من مجموعة وهنا للتعليم مناسب دراسي وجو مناسبة دراسية بيئة لخلق وتنظيمه الصف ضبط

 ومن التدريس واستراتيجية أسلوبه ورسم تحديد في المعلم أمام الطريق تنير التي العامة المبادئ
  : المبادئ هذه

  ).للمادة المنطقي التسلسل مراعاة( الصعب إلى السهل من التدرج مبدأ) 1

 على الطلبة لدى والمعروف المعلوم من االنطالق( المجهول إلى المعلوم من التدرج مبدأ) 2
  ).المجهول

 العلمية المادة وترتيب للمادة النفسي التسلسل مراعاة( المجرد إلى المحسوس من التدرج مبدأ) 3
  ).واإلدراآي المعرفي المتعلم مستوى تراعي بطريق لها المصاحبة واألنشطة

 والنماذج األمثلة مثل الخصوصيات من التدرج( وبالعكس العام إلى الخاص من التدرج مبدأ) 4
  ).والقواعد القوانين مثل العموميات إلى

 جزئي أولى مفهوم يبدأ الكل إلى الجزء من التدرج( وبالعكس الكل إلى الجزء من التدرج مبدأ) 5
 بمفهوم يبدأ الذي الجزء إلى الكل من والتدرج عام مفهوم على للحصول خواص وتطور وتعمق
  ).خاصة حاالت أو آأجزاء األخرى المفاهيم وتدريس آلي

  ).التعليم عملية في الملموسة والحواس التعليمية الوسائل استخدام( والحرآة النشاط مبدأ) 6

 أو المفهوم بنفس يقوم بحيث المتعلمين بين الفردية الفروق مراعاة( االدراآية التغيرات مبدأ) 7
  ).المختلفة الطلبة قدرات تالئم مختلفة وطرق بمستويات العالقة

 ألسلوب عامه مميزات توجد ولكن للتدريس مثالي أسلوب يوجد ال انه إلى اإلشارة من بد وال
  : منها الجيد التدريس

  .وميوله نموه مراحل الطالب يراعي -1

  .التعلم نظريات إلى يستند -2
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  .والعقلية الجسمية للمتعلمين النمو خصائص يراعي -3

  .التربوية األهداف يراعي -4

  .المتعلمين بين الفردية الفروق يراعي -5

  .الدراسية المادة مواضيع طبيعة يراعي -6

  

  : الدرس غلق مهارة) 7

 فيها يتوفر أن ويجب الدرس عرض إنهاء بقصد العلم عن تصدر التي واألفعال األقوال تلك هي
  : التالية الشروط بعض

  .الدرس لنهاية وتوجيههم الطالب انتباه جذب -1

  .المعلومات تنظيم على الطالب مساعدة -2

  .وتأآيدها الدرس في الهامة النقاط إبراز -3

  

  رابعا : مهارات تقويم التدريس :

  راعي:يويجب أن 

  باألهداف التعليمية سابقة التحديد . ارتباط التقويم .1

  تنويع وسائل التقويم وأدواته مع مراعاة اإلمكانات المتاحة . .2

  ، انسانيَا ، مستمرًا ، تعاونيًا.  4أن يكون التقويم شامال  .3

 أساليب التقويم الذاتي .يشجع الطالب أن  .4

  

  : التقويم أنواع

  :أصناف ثالثة في الزمنية سيرورته باعتبار التقويم أنماط تحديد يمكن

 العملية بداية قبل عادة يتم تقويم هو و االنطالقة، تقويم أو القبلي التقويم آذلك يسمى و: التشخيصي التقويم أـ
 مستوى في و معينة دراسية مادة في حاجاتهم و التالميذ مستوى على التعرف إلى يسعى و التعلمية، التعليمية
 على يرآز التشخيصي فالتقويم. الالحقة ماتيالتعل و للدروس التخطيط في االعتبار بعين ألخذه معين دراسي
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 قدر بأآبر الجديدة والمقررات  ماتيالتعل على لإلقبال الضرورية الكفايات و الموارد من المتعلمين تمكن مدى
 ونضجهم  واهتماماتهمالطلبة  دوافع على آذلك ينصب أن التشخيصي للتقويم يمكن و. النجاح حظوظ من

  . التعلمية التعليمية للعملية التخطيط في يفيد أن يمكن ما آل وعلى والوجداني، المعرفي

 التعلمية التعليمية العملية أثناء يتم تقويم هو و البنائي، أو التدرجي التقويم أيضا يسمى و: التكويني التقويم ـ ب
 فهو ،) البعض يعتقد ما عكس على معينة تعليمية وحدة من أو درس من االنتهاء بعد آذلك يتم أن يمكن و(

 ، لتعزيزها القوة جوانب وتحديد الصحيح االتجاه في المتعلمين تحصيل توجيه بهدف التدريس عملية يتخلل
 االستمرار على وحفزهم دافعيتهم وإثارة ، تعلمهم نتائج على المتعلمين وإلطالع لمعالجتها الضعف ومواطن

 في الخلل مواطن على الوقوف و األهداف تحقق مدى معرفة من المدرس يمكن أنه آما. التحصيل عملية في
  .لعالجها التدخل و التعلمية ـ التعليمية العملية

 أخطاء و صعوبات اآتشاف إلى يهدف و التقوية، و بالتعديل التعلم سيرورة بتتبع يهتم التكويني التقويم إن       
 يمكن آما تجاوزها، على العمل و ضعفه مواطن باآتشاف الذاتي التقويم من المتعلم تمكين و لعالجها، التعلم

 واتخاذ تعليمهم في تقدمهم مدى ومعرفة ألبنائهم التعليمي المسار تتبع وأوليائهم الطلبة آباء و المسؤولين
 ستة منها واحدة آل تغطي مراحل أربع إلى تقسيمها تم الدراسية السنة فإن ، لعالجها، الالزمة اإلجراءات

  .المعالجة و التكويني للتقويم أسبوعان يتبعها أسابيع

  

 نهاية في يتم و. إشهاديا يكون قد و الختامي، أو الجزائي او البعدي التقويم آذلك يسمى و: اإلجمالي التقويم ـ ج
 الكفايات و المعارف حصيلة قياس إلى التقويم من النوع هذا يهدف و معينة، فترة أو أسدس أو سنة أو سلك
 بالتالي و المتعلمين، مستوى على الحكم و النوعية، و الكمية التقديرات وضع فيه يتم و المتعلمون، اآتسبها التي
  .أعلى مستوى إلى انتقالهم أو تفييئهم أو تحصيلهم بشأن المناسبة القرارات اتخاذ

  

  :التقويم شروط

  :في الشروط تلك تتحدد و به، المشتغلين بثقة جديرا يكون حتى عامة شروط من للتقويم بد ال

 أن وجب الذآاء قياس منه القصد آان فإذا لقياسه، وضع ما فعال يقيس حينما صادقا التقويم يكون: الصدق ـ
 تلك بالضرورة يقيس ان وجب التاريخ في معلومات قياس منه القصد آان إن و ذلك، ـ إلزاميا ـ يقيس

 السليمة الكتابة على المتعلمين قدرة قياس فقط د نريفيه لإلمالء، اختبار في أننا جدال لنفرض و. المعلومات
 تكون لن عليها سنحصل التي الدرجات فإن التنقيط، سلم في النقط بعض الخط لجمالية خصصنا فإذا ، للهمزة
  .االختبار مستهل في قياسه أريد بما تكتف لم ألنها صادقة،

 مثال أجرينا فإذا فالظروف، الشروط نفس لها توفرت ما إذا عليها المحصل النتائج تتغير أال معناه و: الثبات ـ
 هذه في التقويم على نحكم سوف ،5 على الثانية في و 7 على األولى في فحصل متتاليتين، مرتين لتلميذ اختبارا
  .الثبات بعدم بأنه الحالة

 تختلف ال عندما و للمقوِّم، الذاتية باألحكام نتائجه في يتأثر ال حينما موضوعيا التقويم يكون: الموضوعية ـ
 االبتعاد على تساعد صورا التقويم يتخذ أن المهتمون يفضل للموضوعية، ضمانا و. آلخر مصحح من النتيجة
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 ، خطأ أو بصحيح اإلجابة ، متعدد من االختيار( الموضوعية األسئلة اعتماد الصور تلك من و الذاتية، عن
  ...)الفراغ تكملة

 منهم آثير يحشر أن دون معينة، سلوآية صفة في المفحوصين بين الدقيق التمييز على التقويم قدرة: الحساسية ـ
 أن على يدل فقط 6 أو 5 على القراءة في معين قسم تالمذة حصل فإذا ذلك، على آمثال و. واحدة رتبة في

 المحصل النقط و ،10 و 0 بين يتراوح التنقيط مدى ألن ،)الحساسية( التمييزية القدرة على يتوفر ال هنا التقويم
  .جدا متقاربة عليها

 


