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  ولترطبةاا    تط باال لتلااب لتزلباا         )لتةشاامة   –بزنامج   لترزبةاال لتية ةاال    

 لبن لتهةثم-للع ىم لتلزفل  في  ك ةل لترزبةل 

 ) لتفلل لت رلسي لالول      
 :                 لوال لتجمنب لتنظزي

 هؼًٌ التزبٍة الؼولٍة واهوٍتهب ،الوشبهذة :هؼٌبهب والتؼلٍواب  التاً ٌتهؼهاب الببلاث اا ٌاب   - -ا

 الوشبهذة ، التبهٍق الوذرصً                                                  )االصهىع االول(

 اخالقٍب  ههٌه التؼلٍن .                                             -2

 صفب  الوؼلن الٌبجح                                                          --3

 ذرٌش   الجٍذ                                               )  االصهىع الثبًً(اصش الت--4  

 ادارة الصف وتٌظٍوه .                            --5    

   

 (الثبلث والزابغ والخبهش الوهبرا  التذرٌضٍة                                 )االصهىع   -6

 اوال: اصتخذام الضهىرة 

 لتهٍئة  بًٍب: ا

 الغلق   بلثب: 

 التؼزٌز ، رابؼب: 

 التغذٌة الوزتذة  خبهضب:

 صبدصب: تٌىٌغ الوثٍزا  

 االصئلة الصفٍة  صببؼب:

 التؼلٍوٍة بهٌب: اصتخذام الىصبئل     

 تبصؼب : ا برة دافؼٍة الوتؼلوٍي     

 التؼلٍن الوصغز    

                                

 ( الضبدس الخبة التذرٌضٍة الضٌىٌة والٍىهٍة وكٍفٍة اػذادهب      )االصهىع-7   

 

 ثمنةم لتجمنب لتية ي 

الضاببغ   لواذارس الوتىصابة        ) اصاهىعالوشبهذة   لؼذد هاي الوذرصاٍي فاً ػاذد هاي ا -

 والثبهي (

 اصببٍغ (                      غ صه التبهٍق الفزدي توزٌي ػولً للبلهة ػلى الوهبرا  التذرٌضٍة      )  -

) ههاابرة اصااتخذام الضااهىرة ، التهٍئااة والغلااق ،التؼزٌااز ،التغذٌااة الوزتااذة ، تٌىٌااغ الوثٍاازا  

 (  ، ههبرة ا برة دافؼٍة الوتؼلوٍي ههبرة االصئلة 
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    لتفلل لت رلسي لتثمني  )

 اصببٍغ( )صتة                      التبهٍق  الجوؼً                                         -

 

  لتثمني يلتجمنب لتنظز بلثب  

هٌبقشااة الوشاااال  التااً واجهاا  البلهااة الوبهةااٍي فااً فتاازة التبهٍااق الجوؼااً )  -1

 اصهىع(

 ) اصهىع(        هٌبقشة التةبرٌز الوؼذة هي قهل البلهة حىل التبهٍق                -2
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 ) اصهىع(         هٌبقشة  ػالقة الوذرصة ببلوجتوغ                                          -5  

 ) اصهىع(                         تتؼلق ببدارة الصف والهٍئة الوذرصٍة  هٌبقشة هشاال -6

 )االصهىع االخٍز(    االهتحبى الٌظزي                                                        -7
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 (  التربية العممية )المشاىدة والتطبيق

 
 معنى التربية العممية :   
كىي الدراسػة الفعميػة التػي ي ػكـ بيػا الطالػب المػدرس داخػؿ صػفكؼ المػدارس الثانكيػة خػبلؿ تػدريس   

مكضكع مف المكضكعات فػي مجػاؿ تخصصػو كبػذلؾ تطبيػؽ مػا تػـ تعممػو مػف نظريػات الػتعمـ كطرائػؽ 
 التعمـ .

نظريػػات التربكيػػػة كالتربيػػة العمميػػة ىػػػي الفتػػرة الميدانيػػة التػػػي ي ػػـك بيػػا الطالػػػب المػػدرس بعػػد دراسػػػتو ال
 كطرائؽ كأساليب  التدريس كالمكاد العممية المختمفة .

 كتتضمف التربية العممية مشاىدات اكلية كتطبيؽ جمعي في الفصؿ الدراسي الثاني.     
 

 -أىمية التربية العممية :
براتيػا تأتي اىمية التربية العممية بككنيػا تجسػيدا لمرحمػة تحضػيرية  حاسػمة تتكقػؼ عمػ  نكعيػة خ    

نتيجة التفاعؿ بػيف المشػتركيف فييػا كمسػتكل الكفػاءة المينيػة لمطالػب )المطبػؽ ( فأمػا اف يتخػرج بكفػاءة 
كميػػػكؿ سػػػػمبية لممينػػػػة اك  يتطػػػػكر لديػػػػو اسػػػػاليب تعميميػػػػة مػػػػصثرة كثي ػػػػة الصػػػػمة بحاجػػػػاتيـ كخصائصػػػػيـ 

 الشخصية.
 

 تعريف التطبيق:_
ؿ صػػفكؼ المػػدارس الثانكيػػة مػػف خػػبلؿ تدريسػػو ىػػك نشػػاط تربػػكم يمارسػػو المطبػػؽ ممارسػػة فعميػػة داخػػ

مكضػػكعا مػػف المكضػػكعات الدراسػػية فػػي مجػػاؿ تخصصػػو لطمبػػة مرحمػػة مػػف المراحػػؿ العمريػػة بالمدرسػػة 
 يطبؽ كؿ ما شاىده كتعممو مف نظريات تعمـ طرائؽ التدريس . 

 
:ىػػي طري ػػة مػػف طرائػػؽ التػػدريس االكثػػر فاعميػػة لمتعمػػيـ اك التػػدريب عمػػ  فيمػػػو  معنــى المشــاىدة

التػػػدريس كتفسػػػح لمطالػػػب )المطبػػػؽ( مشػػػاىدة مػػػا ينبغػػػي عممػػػو كمبلحظتػػػو لئلجػػػراءات مطمػػػكب تنفيػػػذىا 
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كحصكلو عم  معمكمات ت يده في عممية التدريس ككذلؾ تحميؿ فعاليػات الصػؼ كتشػخيص الصػعكبات 
 طمبتو كدراستيا عم  الطبيعة في اطار الكاقع .التي تكاجو المدرس ك 

كىي العممية االكثر فعالية في تعميـ اك تػدريس كعمػ  الطالػب اف يشػاىد العمميػة التربكيػة مشػاىدة     
حية مف اجؿ اف يبلحظيا مف حيث اجراءات المطمكبة منو لتنفيذىا كحصكلو عمػ  معمكمػات تفيػده فػي 

تػػػػي تكاجػػػػو الطمبػػػػة كالمػػػػدرس كدراسػػػػتيا عمػػػػ  الكاقػػػػع كتجنبػػػػو عمميػػػػة التػػػػدريس كتشػػػػخيص الصػػػػعكبات ال
 السمبيات .

 -أىمية المشاىدة:
 اعداد الطالب المطبؽ نفسيا  كتربكيا لبدء التدريس فيما بعد بعزيمة ككفاءة عالية.-ُ
 تنمية السمكؾ كالميارات كأساليب التدريس .-ِ
 

 -ادأب المشاىدة:
 دكف استئذاف االدارة المدرسية اك مدرس الصؼ.ال يتجكؿ الطالب في المدرسة اك الصؼ -ُ
 التتحدث مع زمبلئؾ اك طمبة الصؼ اثناء المشاىدة.-ِ
 ألتـز الصمت كال تعمؽ عم  ما تشاىد داخؿ الصؼ .-ّ
 التت تص مف شأف المدرسة اك مدرسي المادة اماـ طمبة الصؼ .-ْ
 ابتعد عف الثرثرة كال تثير الشغب .-ٓ
 ل  االحتراـ مع كممف تتعامؿ معو.كف قدكه حسنة تدعك ا -ٔ
 ال يطمع احد عم  مبلحظاتؾ كاحتفظ بيا لحيف مناقشتيا مع زمبلئؾ كمدرسي المادة. -ٕ
احتػػػـر مدرسػػػي المػػػادة كتعامػػػؿ معػػػو عمػػػ  انػػػو خبػػػرة تسػػػتفيد مػػػف مشػػػاىداتيا كلػػػيس شػػػخص تريػػػد   -ٖ

 ت كيمو كاصدار الحكـ عم  ادائو.
 ميدانيا.احتـر التدريسي الذم يراف ؾ  -ٗ
تصرؼ عم  انؾ لست في رحمو ترفييية بؿ ميمة تعميمية الغاية منيا تدريبؾ كاعدادؾ لممارسػة -َُ

 مينة المست بؿ .
 تمارس ما ىك محضكر داخؿ صفكؼ ال سـ داخؿ المدرسة. ال-ُُ
 تجعؿ ما يحد مف جكانب سمبية لما تشاىده يصثر في احترامؾ لمدرسي المادة اك االدارة.   ال-ُِ  
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 أخالقيات مينة التعميم                       
إرسػاء مبػادأ أساسػية تعػد  اتجيت المصسسات التربكية كالجمعيات األكاديميػة المعنيػة بػالتعميـ إلػ     

األنظمػػة التربكيػػة فػػي مختمػػؼ المجتمعػػات   أخبلقيػػات مينػػة التعمػػيـ فػػي لفاقيػػا العالميػػة  إذ أف معظػػـ
أساسية  ألخبلقيات  مينة التعميـ  كيمكف إيجازىا عم  النحك  عم  مبادأ المت دمة منيا كالنامية  تتفؽ

 .التالي 
: إف المسصكلية األساسية لمينة التعميـ تكمف في إرشػاد الطمبػة    طمبػان لممعرفػة  كاكتسػابان المبدأ األول

عػػدادىـ لمحيػػاة الكريمػػة اليادفػػة التػػي تمكػػنيـ مػػف التمتػػع بحيػػاتيـ بكرامػػة ك  تح يػػؽ ذاتيػػـ فػػي لمميػػارات  كاد
 اف :  كىذا يتطمب مف المعمـ .الحياة
 -حزبػػي  أك ع يػػدة دينيػػة  أك مكانػػة اجتماعيػػة أ. يعامػػؿ الطمبػػة بالمسػػاكاة دكف تحيػػز بسػػبب اتجػػاه 

 .اقتصادية
 .بيف الطمبة مف أجؿ تمبية حاجاتيـ الفردية ب.  يميز الفركؽ الفردية

 .لية في الحياة  تتناسب مع نمكىـ المتكامؿتح يؽ أىداؼ عا ج.  يشجع الطبة  لمعمؿ مف أجؿ
 طالػب فػي الحصػكؿ عمػ  المعمكمػات الصػحيحة كحسػف اإلفػادة منيػا فػي حياتػو د.  يحتػـر حػؽ كػؿ

 .المست بمية
 

تحديػد أىػدافيـ الخاصػة كتكجيييػا  إف مسصكلية المعمميف تكمف في مساعدة الطمبػة عمػ  المبدأ الثاني: 
  :نحك أىداؼ م بكلة اجتماعيان  كىذا يتطمب مف المعمـ أف 

 .يحتـر مسصكلية اآلباء تجاه أبنائيـ   -ُ     
 .مف أجؿ تكامؿ نمك الطمبة يبني عبلقات كدية مع اآلباء   -ِ
 .أبنائيـ يحرص عم  تزكيد اآلباء بالمعمكمات األمينة عف   -ّ
 .ي الطمبة ركح الث ة بالبيت كالمجتمع كالمدرسةينمي ف   -ْ
 

حيػث السػمكؾ  تحتؿ مينة التعمػيـ مكانػة ذات مسػصكلية ميمػة تجػاه المجتمػع كاألفػراد مػف المبدأ الثالث: 
  :االجتماعي كالفردم  كىذا يتطمب مف المعمـ اف 

 .االجتماعي الم بكؿ في المجتمع يمتـز بالسمكؾ   -ُ
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 .المجتمع المحمي كأفراده في تمؾ الكاجبات ي ـك بكاجبات المكاطنة الصحيحة  ليككف قدكة   -ِ     
كاألساسية التػي تيػـ مجتمعػو بمكضػكعية منسػجمان مػع قػيـ المجتمػع  يعالج ال ضايا االجتماعية    -ّ
 .كمثمو
 ف يحافظ عم المدرسة  باعتبارىا مصسسة تربكية  إنما ىي ممؾ لممجتمع  كأف دكره أ يدرؾ أف   -ْ

 .المكانة الرفيعة ليذه المصسسة كمستكل خدماتيا لممجتمع
 

مينػة التعمػيـ عػف هيرىػا مػف الميػف األخػرل بنكعيػة العبلقػات اإلنسػانية التػي تسػكد  تتميز المبدأ الرابع:
  :العممي  كرفعة ىذه العبلقات. كىذا يتطمب مف المعمـ أف جكىا
 .اإليجابية التي يجب أف يعامؿ بيا بنفس الركح يعامؿ زمبلءه م المينة  -ُ
يجابيان في  -ِ  .التعامؿ مع مصسستو التربكية يككف صادقان كاد
المنظمػات كالجمعيػات التربكيػة مػف أجػؿ رفعػة مينػة  يحافظ عم  عبلقات مينية مع زمبلئو كمع  -ّ

 .التعميـ كتح يؽ مكانة أرفع ليا
فػػي  فػػي تطػػكير النظػػاـ التعميمػػي الػػذم يعمػػؿييعنػػ  بػػالنمك المينػػي المسػػتمر مػػف أجػػؿ اإلسػػياـ    -ْ

 إطاره .
 

 التعميم أىمية مينة  
كالمراكػػز الخاصػػة بدعػػداد  ازداد االىتمػػاـ بمينػػة التعمػػيـ  ف ػػد عنيػػت كافػػة الجماعػػات كالمعاىػػد       

 بػػرامج تػػزكده بالمعػػارؼ التربكيػػة كالتعميميػػة  المعمػػـ تخصصػػيان كمينيػػان كث افيػػان كتػػدريبيان  كذلػػؾ بديجػػاد
كسابو الميارات المينية مػف أجػؿ تفعيػؿ قدراتػو كمكاىبػو  حتػ  ي ػـك بالػدكر المطمػكب منػو عمػ  أكمػؿ  كاد

 كجو .
 

 التعميم إعداد المعمم وتأىيمو لمينة
 :التخصصي اإلعداد -ُ

إال في الكميات الجامعية.  كيي صد بو إعداد المعمـ ليككف مممان بفرع مف فركع المعرفة  كىذا ال يتـ    
لػـ يػتمكف مػف العمػـ الػذم سػي ـك بتعميمػو  فالمعمـ ال يمكف أف يصدم دكره التعميمػي بالشػكؿ المطمػكب مػا
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نجعؿ أسمكب التفكير كاإلبداع ىك اليدؼ. كىنا يجب استخداـ  كمف ناحية أخرل ال بد أف.في المست بؿ
المعػػارؼ لػػدل المعمػػـ   التفكيػػر كاإلبػػداع  فػػالتفكير كاإلبػػداع ىمػػا كسػػيمتاف لنمػػك المعرفػػة ككسػػيمة ليػػذا

 تستند قدرات كميارات المعمـ العممية . كعمييما
  :الميني اإلعداد -ِ

تكػكيف كصػ ؿ شخصػيتو  يعػد اإلعػداد المينػي أىػـ ركيػزة مػف ركػائز إعػداد المعمػـ  اذ ييػدؼ إلػ      
رشػاد الطمبػة ىنػاؾ ىػدفيف  ليككف قادران عم  أداء ميمتو التربكية كالتعميميػة فػي تكجيػو لئلعػداد المينػي كاد

  :لممعمـ
التػػأثير  االسػػتيعاب الكامػػؿ لح ي ػػة العمميػػة التربكيػػة كالتعميميػػة كأىػػدافيا حتػػ  يػػتمكف مػػف         .أ 

  .اإليجابي في الطبلب كف ان لؤلىداؼ الم ررة
مكانػاتيـ ب.      االستيعاب الكامؿ    الحتياجات الطمبة المختمفة  كقػدراتيـ كمعرفػة الفػركؽ الفرديػة كاد

 االتي : اف تتضمف برامج أعداد المعمـ مينيا فمف الضركرم
المعمكمػات كالمفػاىيـ األساسػية فػي عمػـ الػنفس التربػكم  تزكيد المعمميف بحصيمة فكرية مف          •

 .الفردية كنظريات التعمـ كالطفكلة كالمراى ة كالفركؽ
التػػي تح ػػؽ ذلػػؾ  حتػػ  يسػػتطيع أف  معرفػػة أسػػاليب الػػربط بػػيف الخبػػرات الدراسػػية كالكسػػائؿ         •

 .يصدم مينتو عم  مستكل طيب مف األداء
 المعمميف ب در كاؼ مف المعمكمات كالخبرات التػي تتعمػؽ بالبيئػة المدرسػية بمراحميػا إلماـ          •

 .المختمفة مف حيث األىداؼ كالكظائؼ
 .المناسبةفي األكقات  معرفة أىمية الكسائؿ التعميمية الستخداميا         •
 .دراسة أساليب الت ييـ المختمفة         •
 .التكجيو كالجكانب التي يمكف أف يتـ فييا ىذا التكجيو التعرؼ عم  أساليب         •
 .األسمكب العممي في التفكير كاإلبداع كال درة عم  حؿ المشكبلت التدريب المستمر عم          •
  إكساب المعمـ ال درة عمػ  اسػتخداـ الكسػائؿ. كأف يسػتفيد مػف الميني ييدؼ إل إف اإلعداد         •

 .كعميو فدف المعمـ ال بد أف ييعٌد اإلعداد الجيد قبؿ ممارسة المينة التجارب 
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 :اإلعداد الثقافي -3 
مكتسػبة يػتـ تعمميػا مػف قبػؿ الصػغار  تنت ؿ الث افة مف جيؿ إل  جيؿ عف طريؽ التعمـ كالتعمػيـ  كىػي

 اإلنسانية  فأىميتيا لممعمـ ترجع إل :  كىي كذلؾ متغيرة بحكـ تطكر المجتمعاتكالكبار  
 حسػف االختيػار مػف بػيف العناصػر الث افيػة ليسػتخدميا بصػكرة تػصثر فػي الفػرد. اذ أف أ. ال ػدرة عمػ  

ا كمػو الث افػة  لػذلؾ فػدف ىػذ الح ائؽ كال كانيف كاألفكار االجتماعية كالمعاني كال يـ كالنظريػات تنت ػ  مػف
 .المفاىيـ الخاطئة مبةيستمـز مف المعمـ الكعي كالتمييز  حت  ال يعطي الط

الطمبة   كىذا بدكره يصدم إل  تسييؿ  ب. ال درة عم  حؿ المشكبلت التي تعترم العممية التربكية لدل 
 .عممية التربية كالتكجيو

 .المحيط بومعمكمات عف البيئة التي يعيش فييا كعف العالـ  ج. تعطي المعمـ 
 .بالمكضكعات المتنكعة حت  يستطيع اإلجابة عمييا د. تمكنو مف اإللماـ 

بالشكؿ المطمكب  فدنو يككف ذا تفكير كأفؽ كاسع كمدرؾ  كأقدر عم   فدذا أعد المعمـ اإلعداد الث افي
 ة   ليكػكفالمينية بكفاءة عالية  ككذلؾ أقدر عم  اكتشاؼ الفركؽ الفردية لدل الطمب استخداـ األدكات

كال ػدرة عمػ   مصدر ث ة كاحتراـ بالنسبة إل  الطبلب لينجذبكا نحكه كيصثر كؿ ذلؾ في زيادة تحصػيميـ 
 .تفعيميـ

  

 :اإلعداد التدريبي -ْ
عم  رفع قدراتو كمياراتػو كمسػتكاه التحصػيمي نظريػان كعمميػان  كيكػكف  يعمؿ التدريب المستمر لممعمـ   

 .بجدارةمينتو  قادران عم  تأدية
فػي مينتػو  أصػبح عطػاصه  يػدهتف فكمما ديٌرب المعمـ التدريب الصحيح كأعطي معمكمات كمفاىيـ جديدة

التػدريب يتم ػ  الجديػد كالمفيػد لتطػكير نفسػو  مثمران ذا نتيجة كمردكد حسف عم  الطمبة . ألنو مف خػبلؿ
  .أكالن  كيحسف مف أدائو في مينتو ثانيان 

المعممػػيف ليسػػكا ف ػػط مسػػمحيف بالمعرفػػة النظريػػة التػػي تكفرىػػا  جيػػؿ مػػف كاليػػدؼ مػػف التػػدريب أف ينشػػأ
نما مزكديف أيضػان بػالخبرات التػي يػأتي منيػا الطمبػة  كميات التربية كمعاىد  التربية كمعاىد المعمميف  كاد

الممارسػة التعميميػة  الذيف ينتمكف إل  بيئات ث افية منكعة بحيث يكظفكف ىػذه الخبػرات مػف أجػؿ إنجػاح
 .اخؿ مدارسيـفي د
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 صفات المعمم الناجح
في صناعة الت ػدـ البشػرم   كصػيانة الحضػارة البشػرية عمػ  ارض   يصديوألىمية المعمـ كالدكر الذم 

المعمكرة   ف د اىتمػت الدراسػات التربكيػة فػي البحػث عػف صػفاتو   كاعتبػار ىػذه الصػفات مػف المعػايير 
التي يتـ اختيار المعمميف عم  أساسيا . لذلؾ   مف األىميػة بمكػاف أف يعػرؼ كػؿ معمػـ الصػفات التػي 

لمامػػو بيػػػا يسػػػاعده كيدفعػػػو نحػػػك ينبغػػي تكافرىػػػا فيػػػو  حتػػػ  يكػػكف معممػػػان ناجحػػػان   إذ إف معرفػػػة المعمػػػـ كاد
امػػتبلؾ ىػػذه الصػػفات . كمػػف أىػػـ الصػػفات التػػي ينبغػػي تكافرىػػا فػػي المعمػػـ حتػػ  يكػػكف ناجحػػان فػػي أداء 

 دكره عم  أفضؿ كجو ما يمي :
 
 الصفات الشخصية  -أ

  كيمكف ت سيـ ىذه الصفات إل  صػفات جسػمية تتنكع الصفات الجسمية المطمكب تكافرىا في المعمـ 
   كصفات نفسية كع مية   كصفات كجدانية .

 :   اوال :الصفات الجسمية 
 تتعدد الصفات الجسمية المطمكب تكافرىا في المعمـ   كيمكف إيجاز ىذه الصفات فيما يمي:          

أف يخمك مف األمراض المزمنة   الصحة الجيدة : ينبغي أف يتمتع المعمـ بصحة جيدة   إم  -    ُ 
إذ إف مينة التدريس تتطمب جيدان بدنيان يراف يا عمػؿ شػاؽ كمتعػب   ممػا يعنػي انػو ال يسػتطيع أف ي ػكـ 

 بيذه المينة معمـ مريض .
الخمك مف العاىات كالعيكب : ينبغي أف يخمػك جسػـ المعمػـ مػف العاىػات   بمػا فييػا العاىػات  -    ِ

لصػػحية العامػػة . كمػػف أمثمػػة ىػػذه العيػػكب عيػػكب المسػػاف كالفػػـ التػػي تػػصثر فػػي التػػي تػػصثر عمػػ  حالتػػو ا
النطؽ   كالعيكب الخاصة بحاستي السمع كالبصر . ذلػؾ أف مينػة التػدريس تعتمػد بشػكؿ أساسػي عمػ  

 التفاعؿ بيف المعمـ كطبلبو   كىك ما يتطمب سبلمة ىذه الحكاس .
ظيػػره الخػػارجي   فينبغػػي أف يكػػكف ممبسػػو نظيفػػان حسػػف المظيػػر : ينبغػػي أف ييػػتـ المعمػػـ بم -    ّ

مرتبان   كمنسجمان العػادات كالت اليػد السػائدة فػي المجتمػع الػذم يعمػؿ فيػو   ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لشػعره 
 كأظافره   لككنو قدكة   حيث يتخذه كثير مف الطمبة مثبلن ليـ   في مدكنو في مظيره كتصرفاتو.
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تتعدد الصفات الع مية كالنفسية المطمكب تكافرىا في المعمػـ    والجسدية :ثانيا :الصفات العقمية 
 كيمكف أيجاز ىذه الصفات فيما يمي :

الذكاء كالفطنة : ينبغي أف يتمتع المعمـ ب در مف الذكاء كالفطنة التي تمكنو مف التصرؼ بطري ة لب ة 
فػة الصػؼ يتطمػب مػف المعمػـ قػدران مػف كمناسبة في المكاقػؼ المختمفػة   فتنػكع اإلحػداث كتباينيػا فػي هر 

الحكمة كرد فعؿ عمػ  ىػذه األحػداث   كىػك مػا ال يمكػف أف ي ػكـ بػو بنجػاح مػف يفت ػر إلػ  قػدر مع ػكؿ 
 مف الذكاء كالفطنة .

فيـ الذات كالرضا عنيا : ينبغي عم  المعمـ أف يتمتع ب ػدر عػاؿ مػف فيػـ الػذات كالرضػا عنيػا   كاف 
كافػة جكانبيػا   كمتفيمػان أيضػا لطبيعػة كظػركؼ عممػو   إذ أف رضػا المعمػـ يككف متفيمان لظرؼ حياتو ب

 عف ذاتو يصدم إل  : 
 الكصكؿ إل  السكاء النفسي .-ُ
 العمؿ عم  مساعدة اآلخريف   كخاصة طبلبو   كالتعاكف معيـ .-ِ
 اكتشاؼ مثالب النفس كالعمؿ عم  ت كيميا   كبالتالي العمؿ عم  تطكيرىا بشكؿ مستمر .-ّ
 كجكد شخصية متفائمة مرحة مستبشرة مفتكحة الفكر كالع ؿ .-ْ
 

: تتعػدد الصػفات الكجدانيػة المطمػكب تكافرىػا فػي المعمػـ   كيمكػف إيجػاز  ثالثا :الصفات الوجدانية
 ىذه الصفات فيما يمي :

خان   إذ اإليمػػاف الراسػػل بالع يػػدة اإلسػػبلمية : ال بػػد لممعمػػـ أف يػػصمف بع يدتػػو اإلسػػبلمية إيمانػػا راسػػ -ُ
  ب صػػد أك بػػدكف قصػػد   التػػي ي تػػدم بيػػا طبلبػػو كيعممػػكف عمػػ   وسػػمككياتأف إيمانػػو ىػػذا يػػنعكس عمػػ  

ت ميػػدىا . فع يػػدة المعمػػـ المسػػمـ تكجػػو أفكػػاره كتصػػرفاتو   كتجعمػػو ي ػػـك بميامػػو فػػي ضػػكء ىػػذه الع يػػدة   
 مما يعمؿ عم  هرسيا في نفكس طبلبو .

مػػػػع : ينبغػػػػي عمػػػػ  المعمػػػػـ أف يػػػػصمف ب ػػػػيـ مجتمعػػػػو كمثمػػػػو العميػػػػا األيمػػػػاف بعػػػػادات كت اليػػػػد المجت -ِ
 كالمساكاة كالعدؿ كالتعاكف كالحرية كهيرىا   كاف يعمؿ عم  ترسيخيا لدل طمبتو .

التكيؼ الميني كالرضا عف عممو :عم  المعمػـ أف يػتفيـ أدكاره كيت بميػا   كيرضػ  عنيػا كيتكيػؼ  -ّ
المينػػة ككثيػػر االنت ػػادات ليػػا   بػػؿ عميػػو أف يكػػكف متفػػائبلن  معيػػا   كال يكػػكف كثيػػر الشػػككل مػػف مشػػاكؿ

 كم تنعان بيا حت  يصدم دكره عم  أكمؿ كجو .
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 الصفات المينية  -ب 
ىناؾ بعض الصفات التي تتعمؽ بمينة التدريس عمػ  كجػو التحديػد   كالتػي ينبغػي أف تتػكافر فػي كػؿ 
معمػػـ   كىػػذه الصػػفات تتعمػػؽ بمعرفػػة المعمػػـ فػػي مجػػاؿ تخصصػػو   كث افتػػو العامػػة خػػارج نطػػاؽ ذلػػؾ 

 التخصص   كصفات تتعمؽ بمينة التدريس كمياراتو . كىذه الصفات يمكف ايجا زىا بما يمي : 
: عم  المعمـ أف يمتمؾ قدران هزيران مف المعرفة بأشػكاليا المختمفػة فػي مجػاؿ  المعرفة التخصصية -1

تخصصو . كما انو مف الضركرم أف يمـ المعمـ بالفركع األخػرل فػي مجػاؿ تخصصػو   كالعبلقػة بينيػا 
ف معرفػة فػي . كمف جية أخرل ينبغي عم  المعمـ أف يت ف أساليب البحث البلزمة لمتابعة ما يسػتجد مػ

مجػػاؿ تخصصػػو   إذ إف تمكنػػو مػػف ىػػذه األسػػاليب يسػػاعده عمػػ  تعميميػػا لطبلبػػو   فالمعرفػػة كحػػدىا لػػـ 
 تعد كافية لمتطمبات العصر الحاضر   بؿ ال بد أف ت ترف بأساليب البحث عنيا لتجديدىا باستمرار .

ـ كالتخصصػات فػي الكقػت : عم  الرهـ مف التزايد المعرفي في شت  مجاالت العمك  الثقافة العامة-ِ
الػػػراىف   إال انػػػو مػػػف الضػػػركرم إلمػػػاـ المعمػػػـ بػػػبعض المعمكمػػػات العامػػػة مػػػف خػػػارج نطػػػاؽ تخصصػػػو 
األكاديمي . فالمعمـ الناجح ال ييتـ ف ط بمعارؼ تخصصو   بؿ عميو أف ينيؿ مػف مناىػؿ العمػكـ كافػة 

عمـ أكثر مػف هيػره مطالػب بتنميػة   فالعمكـ كالمعارؼ متداخمة كمتكاممة مع بعضيا البعض   إذ أف الم
ذخيرتو الث افية . مف اجؿ ذلؾ   يجب أف يككف المعمـ بمثابػة الباحػث عػف المعرفػة فػي شػت  مجاالتيػا 

. 
: ىناؾ جانب لخر مف الصفات التي يجب تكافرىا في المعمـ   تمؾ  المعارف والميارات المينية -3

بلزمة ألداء مينة التدريس . يمكػف تحديػد أىػـ الصػفات الصفات المتعم ة بالمعارؼ كالميارات المينية ال
 المرتبطة بالمعارؼ كالميارات المينية فيما يمي: 

  فيـ األسس النفسية لمتعمـ كتطبي يا في عممية التدريس : ينبغي عم  المعمـ اف يكػكف
المختمفػػة فاىمػػان لؤلسػػس النفسػػية لمػػتعمـ   كىػػذه األسػػس تشػػمؿ : أسػػس الػػتعمـ الجيػػد   كنظريػػات الػػتعمـ 

كتطبي يػا فػي مجػاؿ التػدريس   كالخصػائص الجسػمية كالع ميػة لمطػبلب   كخاصػة طػبلب المرحمػة التػي 
 يدرسيا فييا   ثـ االستفادة مف إلمامو بيذه الجكانب كتطبي يا في عممية التدريس .

  إلمامػػػو بميػػػارات ) كفايػػػات ( التػػػدريس كتمكنػػػو مػػػف تطبي يػػػا : ينبغػػػي عمػػػ  المعمػػػـ أف
بالميػػارات ) أك الكفايػػات ( البلزمػػة ألداء مينتػػو بشػػكؿ فاعػػؿ   كمتمكنػػان مػػف تطبي يػػا عمػػ   يكػػكف مممػػان 
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ارض الكاقع . كمف ىذه الكفايات اك الميارات : ميارات تخطػيط التػدريس ) مثػؿ : صػياهة األىػداؼ   
 ػػػػكيـ( تحديػػػػد اإلجػػػػراءات كاألنشػػػػطة كطرائػػػػؽ التػػػػدريس   تحديػػػػد الكسػػػػائؿ التعميميػػػػة   تحديػػػػد كسػػػػائؿ الت

كميػػارات تنفيػػذ التػػدريس مثػػؿ  ميػػارة اإلدارة الصػػفية   ميػػارة التعزيػػز   ميػػارة الحػػكار كالمناقشػػة   ميػػارة 
 تييئة الدرس  كهم يا ( كميارات ت كيـ التدريس) الت كيـ التككيني كالت كيـ الختامي(. 

 
 الصفات األخالقية  --ج

لمعمػػـ   إذ أف األخػػبلؽ مجمكعػػة مػػف المبػػادأ يحتػػاج التعمػػيـ الفعػػاؿ إلػػ  تػػكفر صػػفات أخبلقيػػة لػػدل ا
التي تصثر في سمكؾ األفراد . كلما كانػت ىػذه النػكاحي السػمككية مكتسػبة   فػأف دكر المعمػـ  تكالسمككيا

ال يمكف تجاىمو في ن ميا لطمبتو . كمف الصػفات األخبلقيػة التػي ينبغػي تكافرىػا فػي المعمػـ : الصػدؽ   
  كالحمـ   كالعفك   كحت  يستطيع المعمـ ن ػؿ ىػذه الصػفات إلػ  طبلبػو كالصبر   كالتكاضع   كاألمانة 

 مف خبلؿ ما يمي : وسمككياتكزرعيا فييـ   يجب أف تظير في 
 التأني كالرصية في معالجة المكاقؼ .-ُ
 اإلخبلص في العمؿ .-ِ
 العطؼ عم  المتعمـ كالتجاكب معو .-ّ
 ألمانة كالصدؽ .-ْ
 المتعمميف .العدالة في التعامؿ مع -ٓ
 عدـ السخرية مف أخطاء المتعمـ .-ٔ
 التحمي بالميف كالتسامح مع المتعمميف .-ٕ
 عدـ التحيز مع متعمـ ضد لخر .-ٖ
 الصبر كالتحمؿ كحسف التصرؼ .-ٗ
 التكاضع  كعدـ التكبر .-َُ
 

 الصفات االجتماعية  -د 
تعد عممية التعميـ أساسان عممية اجتماعيػة   كيػصدم النظػاـ المدرسػي فييػا إلػ  لثػار اجتماعيػة تػنعكس 
عم  الطمبة   لػذلؾ ال بػد لممعمػـ أف يطمػع عمػ  ث افػة مجتمعػو كقيمػو كعاداتػو كت اليػده   ليمتمػؾ مػا ىػك 
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ادات كت اليػد كقػيـ مرهكب فيػو كيعمػؿ عمػ  ترسػيخو لػدل طمبتػو . كيسػتطيع المعمػـ النػاجح أف يعمػؽ عػ
مجتمعػػو لػػدل طبلبػػو مػػف خػػبلؿ سػػمككو كيكػػكف فييػػا قػػدكة كمػػثبلن ليػػـ   كتكظيػػؼ المكضػػكعات الدراسػػية 
لتدعيـ ما ىك مرهكب فيو مف ال يـ كالعػادات كالت اليػد لػدييـ . كيمكػف لممعمػـ تح يػؽ ذلػؾ إذا كػاف عمػ  

ت كت اليد لدل طبتو   كقاـ بتكجيو كعي كاؼ بمسصكلياتو   كخطط جيدان لما يمكف هرسو مف قيـ كعادا
أداء طمبتػػو أثنػػػاء تنفيػػػذه لعمميػػػة التػػػدريس كمػػػا يراف يػػػا مػػف أنشػػػطة ككاجبػػػات متعػػػددة   كمػػػف ثػػػـ اإلشػػػادة 

 بسمكؾ الطالب الذم يصدر منو ما ىك مرهكب فيو مف العادات كال يـ كالت اليد .
 
 

 أسس التدريس الجيد )الفعال (
الػػػنمط مػػف التػػػدريس الػػػذم يفعػػػؿ مػػػف دكر الطالػػب فػػػي الػػػتعمـ فػػػبل يكػػػكف يعػػرؼ التػػػدريس الجيػػػد  ذلػػػؾ 

الطالب فيػو متمػؽ لممعمكمػات ف ػط بػؿ مشػاركا كباحثػا عػف المعمكمػة بشػت  الكسػائؿ الممكنػة . كبكممػات 
أكثر دقة ىك نمط مف التدريس يعتمد عم  النشاط الذاتي كالمشاركة اإليجابية لممتعمـ كالتي مف خبلليػا 

بحػػػث مسػػػتخدمان مجمكعػػػة مػػػف األنشػػػطة كالعمميػػػات العمميػػػة كالمبلحظػػػة ككضػػػح الفػػػركض قػػػد ي ػػػـك بال
كال يػاس كقػراءة البيانػات كاالسػتنتاج كالتػي تسػاعده فػػي التكصػؿ إلػ  المعمكمػات المطمكبػة بنفسػو كتحػػت 

 َإشراؼ المعمـ كتكجييو كت كيمو 
شػخاص . كىػذا يعنػي أف التػدريس إف التدريس الفعاؿ يعمـ المتعمميف مياجمػة األفكػار ال مياجمػة األ 

الفعَّاؿ يحكؿ العممية التعميمية التعممية إلػ  شػراكة بػيف المعمػـ كالمػتعمـ .    كيمكننػا أف نعػرؼ التػدريس 
الفعاؿ بأنو ذلؾ النمط مف التدريس الذم يصدم فعبل إلػ  إحػداث التغييػر المطمػكب أم تح يػؽ األىػداؼ 

 دانية أك الميارية   كيعمؿ عم  بناء شخصية متكازنة لمطالب.المرسكمة لممادة سكاء المعرفية أك الكج
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 الفصؿ الثاني 

 ادارة الصف وتنظيمو
 

 اىمية ادارة الصف واىدافو :
 ادارة الصف من أجل تعمم فعال :

 اإلدارة الفعالة لمتدريس الجيد )الفعال(
 انماط ادارة الصف

 دور المعمم في ادارة التعمم الصفي 
 ادارة وقت الدرس  :كفاية 

 دور المعممين في إعداد المناخ الصفي )البيئة الصفية(
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 ادارة الصف وتنظيمو
 : توطئة

 كالجكىريػػة األساسػية الميمػةاف ادارة هرفػة الصػؼ بشػكؿ فعػاؿ ىػػي مطمػب رئػيس لمػتعمـ الفعػػاؿ كتعػد 
مدرس كاف م درتؾ كمدرس عم  ادارة الصؼ ليػا داللػو كبيػره عمػ  فيمػؾ لفعاليػة  ألم صعكبةكاالكثر 

لػػػػذلؾ جػػػػاء ىػػػػذا الفصػػػػؿ ليسػػػػاعدؾ فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػ  المشػػػػكبلت  ةالطمبػػػػكاثػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػي تعمػػػػيـ كتعمػػػػـ 
 كالمصاعب التي تكاجيؾ عند ادارتؾ لمصؼ.

لصػػفة الدراسػػي بشػػكؿ  أدارتػػوفػػي التػػدريس الػػ  حػػد كبيػػر عمػػ  حسػػف  كفاعميتػػوتتكقػػؼ كفػػاءات المعمػػـ 
الطمبػػػة داخػػػؿ الصػػػؼ يعػػػد مػػػف متطمبػػػات  كانضػػػباط  اذ أف النظػػػاـ كاليػػػدكء  فيػػػويحفػػػظ النظػػػاـ كاليػػػدكء 

 البيئية التعميمية المناسبة   كشرطا ضركريا لحدكث التدريس الفعاؿ . 
 

 : تعريف ادارة الصف
فػي  لمطمػبيكفػؿ اليػدكء التػاـ  التعمـ الصفي يتضمف الضبط كالنظػاـ الػذم إلدارةاف المعن  الت ميدم  

كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ مػػػا ي ػػػكـ بػػػو مػػػف  المرصػػػكدةالصػػػؼ مػػػف اجػػػؿ اف يػػػتمكف المعمػػػـ مػػػف تح يػػػؽ النتػػػائج 
كذلؾ فاف الضػبط كالنظػاـ مكػكف رئيسػي فػي التعمػيـ اذ بػدكنيما ال يحػدث تعمػـ  ةتدريسي ةصفي إجراءات
و جػليػا اىتمامػات المعممػيف كعمػ  ك حك  فاف ادارة الصػؼ مػف اكثػر المكضػكعات التػي تتمحػكر كبالتأكيد

انػػػي يتكقعػػكف مػػف المعممػػيف  الطمبػػةالخصػػكص المبتػػدئكف منػػو ككػػذلؾ االداريػػكف كاليػػاء االمػػكر كحتػػ  
أنشػػطة  تكجيػػوعمػػـ عمػػ  مقػػدرة ال فيػػك تعريػػؼ االدارة الصػػفية  أمػػا   يككنػػكف فػػاعميف فػػي هرفػػة الصػػؼ.
انيػػا أم  كتكظيػػؼ الجيػػكد المبذكلػػة  كتنسػػيؽ شػػكدة مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ نطبلبيػة نحػػك تح يػػؽ االىػػداؼ الم

كػي تصػبح  وتػبطمسبيؿ تػكفير بيئػة مناسػبة لػتعمـ  يكاالفعاؿ التي يستخدميا المعمـ ف األنشطةمجمكعة 
 العممية التعميمية فاعمة كمثمرة .
التي ينبغي اف يمتمكيا المعمـ الكؼء ىي ادارة الصؼ كىي مككف عاـ  ةاف احدل اىـ الكفايات العام

مف مجمكعػػو مػػف الكفػػاءات التػػي يػػتـ تحديػػدىا تحديػػدا دقي ػػا بداللػػة سػػمكؾ الظػػاىر  كمعيػػار محػػدد يتضػػ
فػي ادارة صػفو ىػك المعمػـ  الكػؼءل بكؿ تكافرىا كالكفاءة تعني :ما يصبح الفرد قادرا عمػ  ادائػو فػالمعمـ 

ت تعمميػػػة عمػػػ  ادارة الػػػتعمـ الصػػػفي كتنظيمػػػو بيػػػدؼ تح يػػػؽ نتاجػػػا ةالػػػذم تتػػػكافر فيػػػو خصػػػائص ال ػػػدر 
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ـ الصػفي التػي ادارة الصؼ ال  جميػع السػمككيات االدائيػة كعكامػؿ التنظػي مصطمحمرهكب فييا كيشير 
 صفية تعميمية منظمة. ةت كد ال  تكفير بيئ

 
 اىمية ادارة الصف واىدافو :

الصػفية تييئػي  فػاإلدارةاذا كاف التعميـ ييػدؼ الػ  تح يػؽ االىػداؼ المنشػكدة مػف العمميػة التعميميػة    
المنػػاخ المناسػػب كتنفيػػذ االنشػػطة التػػي ت ػػكد الػػ  تح يػػؽ تمػػؾ االىػػداؼ   فيػػي عامػػؿ ضػػركرم لحػػدكث 

 الفكض  . هحدكث تعمـ فعاؿ في صؼ دراسي تسكديمكف أف يتكقع  التعمـ الفعاؿ   كال
طمبتػو كبػيف عبلقػات طيبػة قائمػة عمػ  االحتػراـ المتبػادؿ بػيف المعمػـ ك  نكػكيفتسيـ االدارة الصفية في 

 الطمبة انفسيـ   مما يشكؿ دافعا لدييـ كحافزا لمتعمـ .
       

 ادارة الصف من أجل تعمم فعال :   
: ىك التعمـ الذم يستجيب االنماط التفكير الخاصة بالطالب انو التعمـ ذك المعنػ  الػذم  التعمم الفعال

ي ػػـك عمػػػ  الخبػػػرة كالممارسػػػة كيكػػػكف قػػػاببل لبلسػػتعماؿ كالتطبيػػػؽ كاالنت ػػػاؿ كيػػػصدم الػػػ  تطػػػكير التفكيػػػر 
دؼ تح يؽ االبداعي لدل الطمبة كيجعؿ مف المتعمـ محكرا لو كيطكر عبلقات تعاكنية بيف الطمبة كيستي

 النماء المتكامؿ لمطالب 
طالةالصفية التي تسيـ في ادارة الصؼ  تالممارساكفيما يمي بعض   كقت التعمـ الفعاؿ:  كاد

مثػؿ : الجػك الصػفي  تسػمككيا هتجنب أف يسكد المنػاخ الػدفاعي فػي هرفػة الصػؼ كالػذم تظيػر    -ُ
عصػب كعػدـ االىتمػاـ بمشػكبلت الطمبػة هير المتسػامح كالسػمكؾ المتعػالي لمػتعمـ كالسػمكؾ المتشػدد كالمت

 التسمطية كهياب االدارة الديم راطية  إلدارةكسيادة نمط 
تجنػػػب الترتيػػػب هيػػػر المػػػنظـ لممػػػكاد كاالجيػػػزة كالكسػػػائؿ الف الترتيػػػب يػػػكفر الكقػػػت كيحمػػػي مػػػف  -ِ

 التشتت كيجذب االنتباه .
 عالية .أمتمؾ ال درة عم  تكظيؼ التكاصؿ كأنماطو كأشكالو كادكاتو بف  -ّ
 مارس عمميات الت كيـ ال بمي كالبنائي كالختامي بفعالية .  -ْ
 . وكظيؼ عمميات التغذية الراجعة في ترشيد التعمـ كتحسين  -ٓ
 كظيؼ عمميات تفريد التعمـ كالمتمثمة في تنكيع مصادر المعرفة كتنكع االنشطة كالكسائؿ.  -ٔ
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يػػات الع ميػػة العميػػا المتمثمػػة فػػي التحميػػؿ كالتركيػػب االسػػئمة بمسػػتكل العمم كاسػػتخداـعمػػـ التفكيػػر   -ٕ
 كالت كيـ .

 شجيع طمبتؾ عم  االستفسار كالمناقشة كالبحث كالتجريب كاالست صاء كالمعالجة كال ياس .   -ٖ
 ـ االنشطة بحيث تأخذ الطابع الرمزم كالجمعي كتشجيع المشاركة في صنع ال رار .نظ   -ٗ
 الصفية بشكؿ جيد كفعاؿ ككذلؾ ادارتيا . لؤلنشطةخطط  -َُ
 اعمؿ عم  ازالة االسباب التي تصدم ال  النزاعات داخؿ الصؼ  . -ُُ
 . كاىتماماتوالمتعمـ  احتياجاتصميـ االنشطة الصفية التعميمية التعممية المنطم ة مف  -ُِ
 

 اإلدارة الفعالة لمتدريس الجيد )الفعال( :
ظػاـ مفيكـ اإلدارة الصفية  حيث حصرىا البعض في الحفاظ عمػ  النتباينت كجيات النظر حكؿ     

الػبعض اآلخػر عمػ  أنيػا إجػراءات تػكفير الحريػة لممتعممػيف داخػؿ  دىاداخؿ هرفة الصػؼ  فػي حػيف يعػ
هرفة الصؼ  كيمكف النظر إل  اإلدارة الصػفية عمػ  أنيػا مجمكعػة األنشػطة المنيجيػة كهيػر المنيجيػة 

ليا إل  تكفير بيئة صفية تسكدىا العبلقات االجتماعيػة االيجابيػة بػيف المعمػـ التي يسع  المعمـ مف خبل
كالمتعمميف كبيف المتعمميف أنفسيـ باإلضافة إل  تكفيرىا متطمبات كظركؼ نجاح عمميػة الػتعمـ كالتعمػيـ 

ذاتي لػػػدل المتعممػػػيف.   كتعػػػد ميمػػػة تح يػػػؽ كفايػػػات اإلدارة الصػػػفية الفعالػػػة  كتنظػػػيـ الػػػتعمـ كالػػػتعمـ الػػػ
الصػػفي ميمػػة تدريبيػػة إلعػػداد المعمػػـ  كمػػف االعتبػػارات فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف ىنػػاؾ معمػػـ يتصػػؼ بكفػػاءة 
عاليػػة فػػي مجػػاؿ تخصصػػو  كقػػد يمتمػػؾ ميػػارة عاليػػة فػػي التػػدريس كيتضػػمف أحػػدث أسػػاليب التػػدريس  

 كلكف ما قيمة ذلؾ إذا لـ يتمكف مف تكظيؼ عناصر إدارة التعمـ الصفية بفعالية.
ة جيكد المعمـ الكبيرة في التخطيط كاإلعداد تذىب ىباءن إذا لـ يمتمؾ ال درة عم  تكفير المناخ كأف قيم

التعميمػػػي المناسػػػب فػػػي هرفػػػة الصػػػؼ. إف قػػػدرة المعمػػػـ ككفاءتػػػو كفاعميتػػػو فػػػي إحػػػداث التغيػػػرات الذاتيػػػة 
(Self-Changesظيار ىذه النتاجات عم  صػكرة مشػاركات ايجابيػة مػف الطمبػ ة تتكقػؼ ( المنشكدة كاد

 عم  قدرتو في تكفير المناخ المادم كالنفسي الذم يشجع عم  التعمـ. 
إف المعمـ الخبير ىػك المعمػـ المسػصكؿ عػف إيجػاد المنػاخ الصػفي المناسػب الػذم يػدار بطري ػة إبداعيػة 

 لتح يؽ نمك كتطكر في عمميات التعمـ لدل المتعمـ. 
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 انماط ادارة الصف     
 الصؼ منيا : لئلدارةىناؾ أنماط  عديدة 

الذم يعد ادارة الصؼ عممية ضبط لسمكؾ الطمبة كدكر المعمـ اف يكفر النظاـ  النمط   التسمطي -1
الصػػػؼ كالكسػػػيمة  إلدارةكاف يحػػػافظ عميػػػو داخػػػؿ الصػػػؼ كفػػػي ىػػػذا المػػػدخؿ يعػػػد تػػػكفير النظػػػاـ مرادفػػػا 

 (.التأديب) االساسية لتح يؽ ذلؾ ىي
بانيا.. مجمكعة مػف االنشػطة التػي بكاسػطتيا يح ػؽ المعمػـ النظػاـ   كتعرؼ ادارة الصؼ بيذا المكقؼ

فػػي الفصػػؿ كيحػػافظ عميػػو. كفيػػة يسػػتخدـ المعمػػـ ال مػػع كالتسػػمط كالع كبػػات كالتيديػػد كاالنت ػػاـ قػػي ضػػبط 
  كيتميز ىذا االسمكب بما يمي ) يتح ؽ مف  والمحافظة عم  النظاـ كاليدكء في مف أجؿ كأدارتوالصؼ 

 خبلؿ ( : 
 الطالبة أك السماح ليـ بالتعبير عنيا . آلراء ت بموكعدـ  برأيوالمعمـ  استبداد -
 بالتخكيؼ كالتيديد .  لطمبتو كضبطوفرض المعمـ لمنظاـ كاليدكء  -
 المعمـ هير متسامح مع المتعمميف  ويككف في -
:فيػػك عكػػس السػػابؽ كيػػرل دعاتػػو اف دكر المعمػػـ ىػػك تػػكفير اقصػػ  قػػدر مػػف   يالتســامحالــنمط   -2

الحرية لمطمبة بحيث يعممػكف مػا يريػدكف عممػو كمػا اراد ك ذلػؾ ففػي ىػذا الجػك مػف الحريػة يتح ػؽ النمػك 
التػػي يسػػتطيع  ةادارة الصػػؼ بانيػػا :مجمكعػػو االنشػػطالطبيعػػي لمطمبػػة كفػػي ضػػكء ىػػذا المكقػػؼ تعػػرؼ 

تػػرؾ المعمػػـ الحريػػة المطم ػػة الػػ  اقصػػ  حػػد ممكػػف   كفيػػة ي ةيزيػػد مػػف حريػػة الطمبػػ اف بكاسػػطتياالمعمػػـ 
  فيتصرفكف بكامؿ حريتيـ دكف ضػابط  ممػا يػصدم الػ  سػيادة الفكضػ  داخػؿ الصػؼ كبالتػالي  تولطمب
 زميف لحدكث عممية التعمـ   كىك معاكس لمنمط التسمطي تماما.ل  عدـ كجكد النظاـ كاليدكء البلا

:فيستند ال  مبادأ تعديؿ السمكؾ فيك ينظر ال  ادارة الصؼ عم  انيا  عمميػة التعزيزي  النمط  -3
كدكر المعمػػـ فييػػا اف يعمػػؿ عمػػ  تنميػػة االنمػػاط السػػمككية  المرهػػكب فييػػا كعمػػ   ةتعػػديؿ لسػػمكؾ الطمبػػ

حػػػذؼ االنمػػػاط السػػػمككية الغيػػػر مرهػػػكب فييػػػا مسػػػتخدما فػػػي تح يػػػؽ ذلػػػؾ المبػػػادأ المشػػػت ة مػػػف نظريػػػة  
مػف االنشػطة التػي يسػتخدميا المعمػـ لكػي  ةمجمكعػ ة الصػؼ بانيػا:ر االتعزيز كعمػ  ذلػؾ فيػـ يعرفػكف اد

 ينمك السمكؾ المناسب لدل الطمبة كيحذؼ السمكؾ هير المناسب.
عمميػػة ايجػػاد جػػك اجتمػػػاعي  ككنيمػػػاالػػ  ادارة الصػػؼ  ينظػػرالــنمط االجتمــاعي الـــديمقراطي :  -4 

درجػو مػف  بأقصػ صؼ انو يسػتند الػ  مسػممو اساسػيو بػاف الػتعمـ يتح ػؽ انفعالي ايجابي داخؿ هرفة ال
اذ كػػاف الجػػك االجتمػػاعي االنفعػػالي داخػػؿ هرفػػة الصػػؼ ايجابيػػا كينشػػا ىػػذا الجػػك مػػف العبلقػػات  ةالفعاليػػ
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كبعضػيـ عمػ  ذلػؾ فػاف دكر المعمػـ ىػك اف  ةكبيف الطمب ةالتي تكجد بيف المعمـ كالطمب ةالجيد ةاالنساني
 ةيف عبلقػات صػحيحو بينػو كبػيف الطمبػيجاد جك انفعػالي اجتمػاعي ايجػابي عػف طريػؽ تكػك يعمؿ عم  ا
عػػػو االنشػػػطة التػػػي اطػػػار ىػػػذا ا يعػػػرؼ ادارة الصػػػؼ بانيػػػا مجمك  كبعضػػػيـ الػػػبعض كفػػػي ةكبػػػيف الطمبػػػ

ـ بكاسطتيا اف ينمي عبلقػات انسػانية جيػدة كيكػكف  جػكا اجتمػاعي انفعػالي ايجػابي داخػؿ عمالم يستطيع
المعمػػـ الكسػػطية فػػي تح يػػؽ أنمػػاط الطمبػػة كتػػكفير بيئػػة تتسػػـ بالنظػػاـ كاليػػدكء    فيػػوالصػػؼ ك يسػػتخدـ 
 ( :  ميزاتويمي )  متعددة متداخمة متكاممة   كمنيا ما ألساليب استخداموكذلؾ مف خبلؿ 

  كاذ انتباه الطمبة . أستح-ُ
 تنمية العبل قات االنسانية .-ِ
 الشخصية الحازمة .-ّ
 
 
 
 دور المعمم في ادارة التعمم الصفي                             

 تعد ميارة ادارة الصؼ كاحدة مف أىـ الميارات البلزمة لتنفيػذ التػدريس   كبػدكف امػتبلؾ المعمػـ ليػا ال
ناجحػػػا كمػػػف االدكار أك الميػػػـ التػػػي يمكػػػف أف ي ػػػـك بيػػػا المعمػػػـ لتح يػػػؽ االدارة الصػػػفية  ويكػػػكف تدريسػػػ
 يمي :  الناجحة ما

: أف ميمػػة المعمػػـ االساسػػية تتمثػػؿ ب يامػػة بمجمكعػػة مػػف الميػػاـ التػػي يػػصدم الػػ  تعمػػـ  التــدريس-1
كتنفيػػػذ الػػػدرس    الطمبػػػة .كتنحصػػػر ميمػػػة المعمػػػـ التدريسػػػية فػػػي الميمػػػات التاليػػػة : تخطػػػيط التػػػدريس  

 . طمبةت كيـ تعميـ الك 
المعمػػـ فػػي سػػبيؿ تػػكفير  و: كتتضػػمف ىػػذه الميمػػة كػػؿ مػػا يمكػػف أف ي ػػكـ بػػ تنظــيم البيئــة الصــفية-2

طبيعػػػػة المكضػػػػكعات التػػػػي  مػػػػع يتناسػػػب   بمػػػػاطمبتػػػػو منظمػػػػة تبعػػػػث الراحػػػة فػػػػي نفػػػػكس هرفػػػة صػػػػفية 
  .يدرسكنيا

: يجػب عمػ  المعمػـ أف يكػكف حازمػا بشػكؿ يمنػع االعمػاؿ  الضبط الصفي وحفـظ النظـام واليـدوء-3
 التي تصدم ال  حدكث الفكض  في الغرفة الصفية   كيعمؿ عم  حفظ النظاـ كاليدكء فييا   

: فعم  المعمـ أف ي يـ عبلقات طيبػة مػع طمبتػو يسػكدىا االحتػراـ  االجتماعي المالئم توفير الجو -4
 المتبادؿ .
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: يمكػف لمعمػـ أف يعمػؿ عمػ  تكجيػو أنشػطة الطمبػة بمػا  لتعميميـة التعمميـةالتنويـع مـن االنشـطة ا-5
تمػػؾ االنشػػطة مػػف أجػػؿ مراعػػات الفػػركؽ  تنكعيػػويخػػدـ تح يػػؽ االىػػداؼ التعميميػػة المنشػػكدة مػػف خػػبلؿ 

 الفردية فيما بينيـ .
ــوفير التفاعــل الصــفي-6 نيـ : يمكػػف لممعمػػـ أف يػػدفع طمبتػػو الػػ  التفاعػػؿ الصػػفي التفاعػػؿ فيمػػا بيػػ ت

 كتفاعميـ مع معمميـ كبالتالي تفاعميـ مع العممية التعممية .
بػػرازالطمبػػة  فػػي العمميػػة التعمميػػة  إقحػػاـ: يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  تعمــم الطمبــة  توجيــو -7 دكرىػػـ فػػي  كاد

 تنفيذ االنشطة التعممية .
:عمػػػ  المعمػػػـ أف يبلحػػظ اداء الطمبػػػة كي ػػػيـ تعمػػػيميـ باسػػػتمرار   ووتقويمـــ مالحظـــة اداء الطالـــب  -8

 فيكشؼ نكاحي ال كة لدييـ كيعززىا كيكشؼ نكاحي ضعفيـ كيعالجيا   
 

 كفاية ادارة وقت الدرس  :     
يعػد الكقػػت أحػػد مػػدخبلت عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ الصػفي   أذ ي ػػـك المعمػػـ فػػي مرحمػػة تخطػػيط التػػدريس 

 بتحديد الزمف البلـز لتح يؽ كؿ ىدؼ مف االىداؼ التعميمية 
 كيؼ يمكف لممعمـ أف يعمؿ عم  ادارة كقت الدرس  بكفاءة ؟ 

كالعكامػػؿ التػػي تعمػػؿ  لؤلفعػػاؿمنعػػة يمكػػف لممعمػػـ أف يعمػػؿ عمػػ  ادارة كقػػت الػػدرس  بكفػػاءة مػػف خػػبلؿ 
 عم  ىدر كضياع كقت الحصة   كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي : 

 عدـ تكزيع الكقت المخصص لمحصة عم  االىداؼ التعميمية بشكؿ مناسب .-ُ
 الكقت الضائع في تدقيؽ االكراؽ كتصحيحيا عم  حساب التدريس .-ِ
 حضكر الطالب أك المعمـ متأخر ال  الحصة .-ّ
 . حصتو انتياءتأخربعض المعمميف في الخركج مف الصؼ الدراسي عند -ْ
 .المعمـ لمكسائؿ التعميمية المناسبة  استخداـعدـ -ٓ
 لمكسائؿ التعميمية قبؿ بدء الحصة . كتجريبوعدـ فحص المعمـ -ٔ
 تكرار المعمـ لشرح الدرس الكاحد دكف مبرر .-ٕ
 كع الدرس .التحدث مع الطبلب في امكر خارجة عف مكض-ٖ
 تنظيؼ هرفة الصؼ أثناء كقت الحصة .-ٗ
 عدـ تنظيؼ السبكرة قبؿ بداية الحصة .-َُ
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 عدـ تجييز أقبلـ الكتابة عم  السبكرة قبؿ بدء الحصة -ُُ
 .بةعم  الطم اتالتعميم ألل اءزيارة مدير المدرسة أثناء الحصة -ُِ

 
 الصفية(دور المعممين في إعداد المناخ الصفي )البيئة      

 ةكالجكىريػ ةاالساسػي ةب رئػيس لمػتعمـ الفعػاؿ كتعػد الميمػاف ادارة هرفة الصؼ بشكؿ فعاؿ ىي مطمػ 
ثػر ذلػؾ عمػ  فيمػؾ لفعاليػة كا ةو عم  ادارة الصؼ ليا داللو كبيػر معمـ  كاف م درت ألم ةكاالكثر صعكب

بلت كالمصػػاعب التػػي لػػذلؾ جػػاء ىػػذا الفصػػؿ ليسػػاعدؾ فػػي التغمػػب عمػػ  المشػػك ةفػػي تعمػػيـ كتعمػػـ الطمبػػ
 تكاجيؾ عند ادارتؾ لمصؼ.

إف لممعممػيف الػػدكر الفعػػاؿ فػػي إعػػداد كتييئػػة البيئػػة الصػػفية المناسػػبة لتػػدريس فعػػاؿ كنشػػط يتسػػـ       
كيتيح اكبر قدر ممكف مف فرص مشاركة الطمبة في األنشطة التعميمية التعممية كقػد كجػد اف  باإليجابية

 المعمميف الذم يعدكف أكثر المناخات االجتماعية الصفية ايجابية ىـ الذيف يتميزكف باالتي : 
 يكفركف لطمبتيـ فرصان أكبر لمعمؿ كالمشاركة.  -ُ
 يميمكف لتشجيع العمؿ الصفي التعاكني.-ِ 
 يصكدكف في ممارساتيـ التعميمية عم  كؿ مف التعمـ األكاديمي كنمك الشخصية لمطمبة. -ّ
 ييتمكف بتكفير شركط الصحة الع مية لطمبتيـ كظركفيا. -ْ
 يراعكف الفركؽ الفردية  فيبدكف اىتمامان بالطمبة ألقؿ مشاركة كببطيًئ التعمـ. -ٓ
 اد بيئة صفية أكثر ايجابية ب درتيـ عم  اف يككنكا:عميو تميز ىصالء المعممكف ال ادركف عم  إعد-ٔ 

 ا. مستمعيف جيديف.          
 .ـكيكافئكنيب. يتعاطفكف مع طمبتيـ         
 ج. يستعممكف معيـ أساليب التعزيز المناسبة.        
 د. يعدلكف بيف طمبتيـ.        
 ىػ. يزكدكنيـ دائمان بالتغذية الراجعة االيجابية.         

كما إف لممعمـ الفعاؿ خمفية عممية معرفية عالية كتييص نفسي تربكم عالي إضافة لمبيئة الصفية  -ٕ  
المناسبة  كؿ ىذه الصفات تصدم ال  مخرجػات تعميميػة تعمميػة مح  ػة لؤلىػداؼ المرجػكة كمػا يجػب اف 

 يراعي المعمـ االقتراحات اآلتية ليككف أكثر اندماجان كفاعمية مع طمبتو:
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جػػكؿ بػػيف الم اعػػد حيثمػػا كػػاف ذلػػؾ ممكنػػان  دكف إثػػارة االرتبػػاؾ اك الحركػػة المتكاصػػمة التػػي قػػد الت-ٖ 
 تصدم ال  تشتيت تركيز كتفاعؿ الطمبة.

 التكاصؿ بالبصر المستمر مع جميع الطمبة  كمع الجالسيف بعيدان عف المعمـ بشكؿ خاص.-ٗ 
 ف في مصخرة الصؼ. تكجيو األسئمة لجميع الطمبة كخصكصان لمطمبة الجالسي -َُ
تبديؿ أماكف جمكس الطمبة مف كقػت آلخػر أك بشػكؿ دكرم كذلػؾ إلعطػاء جميػع الطمبػة فرصػة -ُُ 

 الجمكس في اإلماـ اك في مكقع قريب مف مكاف تكاجد المعمـ.
كىنالؾ جانب ذك تػأثير ايجػابي فعػاؿ مػف قبػؿ المعمػـ عمػ  الطمبػة يتجسػد بت ػديـ المعمػـ نفسػو  -ُِ  

انساف  ككمنا نعمـ المشاعر السارة التي تنتاب الطمبة عنػدما يطمعػكف عمػ  بعػض الجكانػب ال  الطمبة ك
الخاصػػة مػػف حيػػاة معممػػييـ مثػػؿ انػػو يػػركىـ كىػػـ يمارسػػكف ىكايػػاتيـ المفضػػمة اك يسػػتمتعكف بالكقػػت مػػع 
أفػػراد أسػػرتيـ  كعػػرض صػػكر إلفػػراد أسػػرتيـ اك لفري ػػو المفضػػؿ اك يعمػػؽ عمػػ  لكحػػو الصػػؼ رسػػكماتو 

ضمة  أك م االت لكاتبة المفضؿ  دكف السماح لآلخريف بدخكؿ نطػاؽ المعمػـ الشخصػي اك التعػرؼ المف
عم  تفصيبلت حياتو الخاصة  كبذلؾ ي ـك المعمـ بن ؿ رسالة ال  طمبتػو تكضػح بأنػة يثػؽ بيػـ كيرهػب 

 في بناء عبلقة قكية معيـ متبادلة الث ة كاالنسجاـ لتكفير مناخ ايجابي داخؿ هرفة الصؼ.
 

 :يأتي كلتكفير هرفة مبلئمة لعممية تعمـ الطمبة يجب مراعاة ما   
فػػي الصػػؼ يمكػػف الكصػػكؿ إليػػو بسػػيكلة مػػف قبػػؿ الطمبػػة ككجػػكد  ءشػػيكجػػكد مكػػاف نظػػامي لكػػؿ    

 بعض الخزائف كالكقكؼ كلكحة إعبلنات داخؿ الصؼ. 
 جعؿ السبكرة بطكؿ الحائط كعم  ارتفاع مناسب مف األرض.  -ُ  
االىتماـ باألثاث كتكفير م اعد سيمة الحركة  كذلؾ لتمكيف الطمبة مف التجمػع   بسػيكلة لم يػاـ -ِ   

 بعمؿ جماعي اك مشركع اك هير ذلؾ.
 تكفير كسيمة لمضكء عم  السبكرة  كجعؿ إنارة الصؼ ك النكافذ عم  يسار الطمبة. -ّ   
ة منو حجػرة دراسػية الػ  كرشػة اك   مسػرح جعؿ الحجرة قابمة لمتغير حت  يمكف تحكيميا بسرع -ْ   

 صغير اك حجرة ألعاب.
 العناية بالمكتبة المدرسية كتكفير مكتبة لمصؼ كعمؿ متحؼ لمكسائؿ التعميمية لكؿ صؼ.-ٓ
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 : كيف تواجو طالبك وتكسب ثقتيم      
المعمـ اذ يعترم في حياتو العممية كثير  يكاجياتناكؿ ىذا المكضكع بعض المشكبلت الصفية التي    

مف المكاقؼ التي قد تشعره بالحيرة كاالرتباؾ كقد ي ؼ عاجزا عف حميا مثؿ كيؼ يعالج مشكمة اإلزعاج 
؟ كماىي الطري ة التي تعينو عمي كسب كد طبلبو كاحتراميـ ؟ ككيؼ يكاجػو مشػكمة التشػتت الػذىني ؟ 

 ير مف المشكبلتككيؼ يككف الصؼ منضبطا ؟ كهيرىا الكث
سػػيتـ طػػرح بعػػض الحمػػكؿ الم ترحػػة ليػػذه المشػػكبلت   كسػػتتـ مناقشػػتيا كتبػػادؿ الخبػػرات مػػف خػػبلؿ    

التجربة الميدانية لممعمميف ال دام   كعمينا االتفاؽ مف البداية أف اإلنساف عندما ييتـ بعمؿ ما يجب أف 
النجاح بالدنيا كاالخرة  كيريد رضا مثبل مف أراد التي يكد نيميا   فيتزكد لو بالزاد المناسب ليبمغ المكانة 

كمػف يرهػب فػي النجػاح كالتميػز يحػتـ عميػو ذلػؾ األخػذ   يجب أف يتزكد بالت كل  اهلل سبحانو كتعال    
  كالتي سأكرد بعض منيا :بأسباب النجاح 

 .التعالي كالمبالغةكدكف  تؾ كبطرية سيمة كمتكاضعة قدـ نفسؾ باختصار لطمب -ُ
 .عف انفسيـ  ـ معيـ كأعطيـ الفرصة لمحديثتكم -ِ
 .كنادم عم  طمبتؾ بأسمائيـ  حاكؿ حفظ األسماء -ّ
 .بعض الشيء أف الضحؾ يزيؿ التكتر أذ ظير أف لديؾ شيئا مف الفكاىة  أ -ْ
لدرسػػػؾ  ؾتػػػبمػػػف طم الػػػذم تتكقعػػػو االهػػػراض السػػػمككية المعرفيػػػة  كالمياريػػػة  كالكجدانيػػػة كضػػػح  -ٓ

 .اليكمي
حػاكؿ تػدريس بعػض مفػردات المػادة الدراسػية بطري ػة الػتعمـ  عم  الت ارب فيما بينيـ بةالطمساعد  -ٔ

 .التعاكني 
 .كقت الحـز كف حازما -ٕ
الدراسػػػية كذلػػػؾ باطبلعػػػؾ عمػػػ  المصػػػادر الخارجيػػػة فضػػػبل عػػػف الكتػػػاب  كػػػف متمكنػػػا مػػػف المػػػادة -ٖ

 .المدرسي
شػػػكقيـ لمميػػػارات التػػػي سػػػيتـ   ك لػػػدرس المػػػادة خاصػػػة كاالهػػػراض السػػػمككية عػػػرفيـ باألىػػػداؼ ال -ٗ
 .عمميات

تصػػدؽ كػػؿ شػػيء يخبػػرؾ بػػو أعضػػاء  لػػيس كػػؿ مػػا ي ػػاؿ عػػف الطمبػػة تأخػػذه بعػػيف الجػػد   لػػذا ال -َُ
 ىيئة التدريس عف   الصؼ.

 ال تتحدث بتيكـ عف طمبة الفصؿ ككؿ.الع اب الجماعي ال يفيد داخؿ الصؼ ك   -ُُ



 29 

 بتؾ .م  طماآلخركف عنعتيـ ي تجنب ما    -ُِ
 .كاجؿ المساكاة شعارؾ مف أفراد الصؼ أكثر مف هيره تكجو اىتماما ألم فرد ال -ُّ
 ال تعطي انطباعا بأنؾ عصبي.كف ىادأ الطباع      -ُْ
 ال تحاكؿ أف ت دـ درسا مع دا. حاكؿ تبسيط المادة الدراسية بطري ة اك بأخرل ك -ُٓ
 أشعرىـ بحبؾ لممادة. -ُٔ
 –الحماس   -الحيكية  –حسنة يحتذل بيا في أسمكب التعامؿ ) البشاشة قدـ مف نفسؾ قدكة  -ُٕ
 النظافة –الصكت المعتدؿ   –التسامح  –الذكاء  –األمانة  –العدالة
 احتراـ الرأم كهيرىا مف األخبلؽ الحميدة(. –
 كيف تسيطر عمى الموقف التعميمي ؟ 
 انظر إل  الطمبة بث ة كرض  .    -ُ
 جميع أرجاء ال اعة . تجكؿ بنظرؾ في    -ِ
 .مف خبلؿ التييئة كالم دمة لمدرس استجمع انتباىيـ قبؿ البدء بالتدريس     -ّ
 بة بالميارة التي سيتـ تدريسيا .عرؼ الطم    - ْ
 بشيء قد درسو الطمبة سكاء كاف في نفس المادة أك في هيرىا. .مادة اربط     -ٓ
 . كالتشكيؽ بشيء مف الحماس مادة الدرس قدـ     -ٔ
ال اعػػة سػػاعة  تػػكاءلػػك اح لػػذا يفضػػؿ التػػـز بالكقػػت المحػػدد كال تيػػدره فيمػػا ىػػك هيػػر ضػػركرم      -ٕ

 حائطية.
  كالجانػػب التربػػكم (  عممػػي) الجانػػب الكذلػػؾ بدعػػداد الخطػػة الدراسػػية  الجيػػد لمػػدرس قػػـ باإلعػػداد  -ٖ

 .حسب كقت الدرس ككزع سير الدرس كال تجعميا ارتجالية لتكف في مكقؼ قكة دائما 
 .كحاكؿ مشاركة جميع الطمبة كف متمكنا مف تسيير محاكر  الن اش بطري ة صحيحة   - ٗ
 

 الفصؿ الثالث
 

 لتنفيذ التدريسالميارات التدريسية                  
 اوال  : استخدام السبورة
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 ثانيا : التييئة  او التحفيز 
 ثالثا  : غمق الدرس

 خامسا : التغذية المرتدة
 سادسا : تنويع المثيرات 

 سابعا : استخدام االسئمة الصفية

 ثامنا :اعتماد الوسائل التعميمية في التدريس 
 تاسعا: أثارة دافعية  المتعمم

 التعميم المصغر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتنفيذ التدريسالميارات التدريسية 
التػػػي يحتاجيػػػا المعمػػػـ لتنظػػػيـ المكاقػػػؼ   الكفايػػػةيمكػػػف تعريػػػؼ ميػػػارة  تنفيػػػذ التػػػدريس بانيػػػا :         

لعمميػػػة التػػػدريس لضػػػماف نجػػػاح  العمميػػػة التعمميػػػة كتح يػػػؽ أىػػػدافيا  تنفيػػػذهالتعميميػػػة الصػػػفية فػػػي أثنػػػاء 
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الطمبػػة كاسػػتثارة دافعيػػتيـ  انتبػػاهأف يعمػػؿ عمػػ  جػػذب  شػػأنوكتشػػمؿ كفايػػات تنفيػػذ التػػدريس كػػؿ مػػا مػػف 
 لمتعمـ لبمكغ نتاجات التعمـ المستيدؼ ػ

   اوال  : استخدام السبورة:
تعػػد السػػبكرة مػػف أقػػدـ الكسػػائؿ التعميميػػة المسػػتعممة فػػي ح ػػؿ التعمػػيـ كمػػا زالػػت كىػػي قاسػػـ           

مشػترؾ فػي جميػع الػدركس كالصػنكؼ كالمػدارس  كتعػد اكثػر الكسػائؿ التعميميػة انتشػارا تػكافرا كاسػػتعماال 
إل  مركنتيا في االستعماؿ  إذ يمكف تسخيرىا لجميع لسيكلة استخداميا مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ اضافة 

 المكاد الدراسية مف عمـك كلغات كرياضيات كهيرىا. كقمة تكاليفيا كازالة ما كتب عمييا بسيكلة انكاعيا.
 

 
 انواع االخرى لمسبورة

 بكاسػطة عمييػا يكتػب االخضػر اك االسػكد بمػكف مصبكهة خشبية لكحة ىي:  الطباشيرية  السبكرة -ُ
 اك المبلحظػػػات عمييػػػا يكتػػػب الخشػػػب مػػػادة مػػػف كتكػػػكف لتعمػػػيـ تسػػػتعمؿ المػػػكف اك االبػػػيض الطباشػػػير
 . الطالب اك المدرس قبؿ مف الرسكمات

المػػكح المغناطيسػػي: يتكػػكف مػػف كاجيػػة حديديػػة  كيمكػػف اف يكػػكف مػػف النػػكعيف الثابػػت كالمتحػػرؾ  -ِ
كػػػالحركؼ كالكممػػػات اك بعػػػض الرسػػػكمات الصػػػغيرة  ةسػػػيكلة تثبيػػػت بعػػػض المػػػكاد المكتكبػػػ كمػػػف ميزتػػػو

 بكاسطة قطع مغناطيسية.
 
 

 -مزايا السبورة :
 سيكلة استعماليا.-ُ
 يمكف تسخيرىا لجميع المكاد الدراسية .-ِ
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 قمة تكاليفيا اذ يمكن ازالة ما يكتب عييا بسيولة ويسر كتابة مواد اخرى .-ّ
 -مجاالت استخدام السبورة :

 نسل المكاد هير المكجكدة في كتب الكمبة اك كتابة المكاد التي يراد مناقشتيا في الدرس. -ُ
 كيماكية اك ممخصات الدركس.  الميمة ككتابة عمييا بالمصطمحات اك رمكز المكاد ابراز -ِ
 كتابة اسئمة االمتحانية. -ّ
 حؿ تماريف لدركس لعمـك بأنكاعيا. -ْ
 أنكاعيا. باختبلؼعمييا  شيررسـ الرسـك كتكضيحيا كتأ -ٓ
 

 -اسموب الصحيح الستخدام السبورة:
 -كىناؾ عدة قكاعد يجب اتباعيا عند استخداـ السبكرة :    
 كتابة المادة بخط كبير كسطكر متباعدة حيث يستنير عم  جميع الطمبة قرأتيا.-ُ
 يككف الخط مفيـك كبعيد التع يد. -ِ
 السبكرة هير منتظمة . تضيع االختصار في الكتابة بحيث ال-ّ
 عبلقة ليا بالمادة . يكجد عمييا مكاد ال يجب اف تككف السبكرة نظيفة كال -ْ
 عدـ الكقكؼ اماـ السبكرة . -ٓ
المػػتعمـ لتأكيػػد عمػػ   دافعيػػة اثػػارة  ألجػػؿتفضػػيؿ عنػػد الكتابػػة اسػػتعماؿ الطباشػػير ابػػيض اك ممػػكف  -ٔ

 االشياء الميمة .
 متعددة لتخميص الدرس عمييا بشكؿ مرتب.ت سيـ السبكرة ال  اقساـ  -ٕ
 عدـ الكتابة عم  الجزء السفمي مف السبكرة كالجزء العمكم تستخدـ لتكضيح المادة كالتأريل. -ٖ
 تعميؽ السبكرة بعيد عف الضكء المسبب لمعاف السبكرة. -ٗ
اك يسػار  استخداـ كسائؿ التعميمية مع السبكرة مثؿ المصكرات اك البكسترات كتكضع عم  عػيف -َُ

 السبكرة .
 عند المسح يككف مف االعم  ال  السبكرة . -ُُ
 ثانيا : التييئة  او التحفيز:    

أماـ طمبتػو  قبػؿ البػدء بتنفيػذ االجػراءات البلزمػة لمػتعمـ الجديػد ب صػد  موىي كؿ ما قكلة المعمـ أك يفع
لمػػتعمـ الجديػػد الػػذم يعتبػػر  دافعيػػتيـأعػػدادىـ أعػػدادا ذىنيػػا كجسػػميا كنفسػػيا ليػػذا الػػتعمـ ام ب صػػد اثػػارة 
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 ألثػارةالم ػدمات التعميميػة المثيػرة أمػبل ضػركريا ه ـ كيعد قيػاـ المعمػـ بتنفيػذ ق ليػذشرطا مف شركط التعم
مػػف انشػػطة تعميميػػة    كفيمػػا يمػػي بعػػض االمثمػػة  يتخممػػوكجػػذب أنتبػػاىيـ لمػػدرس كلمػػا  لطمبػػة مػػاـ ااىت

 لمم دمة المثيرة 
  دمات المثيرة : اكال: أمثمة عم  الم

د ثػػـ طػػرح بعػػض عػػرض فػػيمـ قصػػير باسػػتخداـ احػػد االجيػػزة المتػػكفرة كم دمػػة لمكضػػكع درس جديػػ-ُ
  و.االسئمة المتعم ة ب

ثػػـ يطػػػرح عمػػييـ بعػػػض  طمبتػػػوة مثيػػػرة أمػػاـ تجربػػػة قصػػير  بػػأجراءالمعمػػػـ  وعػػرض عممػػي ي ػػػـك فيػػ -ِ
 حدكث ذلؾ؟  بما سبالتجربة مثؿ ماذا تبلحظ ؟  هاالسئمة حكؿ ىذ

 هير كاضحة.  أجابتياطرح سصاؿ اك اسئمة مثيرة متنكع حكؿ مكضكع الدرس  -ّ

 . تذكير الطمبة بظاىرة طبيعية مف بيئتيـ المحيطة كاالستفسار عف سبب ككيفية حدكثيا  -ّ

 أىمية التييئة: 

  دافعيتيـال  المادة التعميمية الجديدة كتزيد مف  طالبال انتباهتعمؿ عم  جذب  -ُ
 بمثابة أطار لتنظيـ االفكار كالمعمكمات  دتع ألنيافي فيـ مكضكع الدرس  بةتساعد الطم -ِ
تػػػربط بػػػيف خبػػػرات سػػػاب ة مػػػع   ألنيػػػاتػػػصمف االسػػػتمرارية فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة التعمميػػػة  -ّ

 خبرات جديدة 

 :أنواع التييئة
 لػونحك المكضكع المنكم تعميمة  ةالطمب انتباه لتكجيو: كتستخدـ ىذة التييئة  اوال : التييئة التوجييية

 بيف الطمبة. في فصؿ الشتاء اطمبتو  ما اسباب تفشي األنفمكنز   كأف يسأؿ المعمـ 
: يخطػػأ مػػف يعت ػػد أف التييئػػة ت تصػػر عمػػ  بدايػػة الػػدرس   فمكػػؿ نشػػاط أك  ثانيــا : التييئــة االنتقاليــة
 . بوأثارة كتييئة خاصة   لومفيـك أك مكقؼ تعميمي 

كيشػجعيـ عمػ  المشػاركة فػي طمبتو مف التييئة يييئ المعمـ  : في ىذا النكع ييئة التقويميةثالثا : الت
المرجػػكة  لؤلىػػداؼعمميػػة الت ػػكيـ التػػي تيػػدؼ لمتعػػرؼ عمػػ  مػػدل تمكػػنيـ مػػف المػػادة التعميميػػة كتح ػػي يـ 

 عندما ينكم االنت اؿ ال  ت كيـ تعمميـ .
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 ثالثا  : غمق الدرس ) انياء الحصة أو الدرس ( : 
 كتمخيصػوعمػ  بمػكرة مكضػكع الػدرس  وتظير ميارة المعمـ في هم ة لمدرس كانيائو لو مػف خػبلؿ قدرتػ

لػػػو كنشػػػاط نيػػػائي يختػػػتـ فػػػي حصػػػتو   لػػػذلؾ تعػػػد مرحمػػػة همػػػؽ الػػػدرس أخػػػر المراحػػػؿ فػػػي عمميػػػة تنفيػػػذ 
الػػدرس بانيػػا تمػػؾ اال فعػػاؿ أك االقػػكاؿ التػػي تصػػدر عػػف التػػدريس . كعميػػة   يمكػػف تعريػػؼ ميػػارة همػػؽ 

 الرئيسػػػية لؤلفكػػػار تمخيصػػػو  كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ  كأنشػػػطتوتنفيػػػذ الػػػدرس  إلجػػػراءات أنيائػػػوالمعمػػػـ ب صػػػد 
مػػػف  وكربطيػػػا مػػػع بعضػػػيا كينصػػػح المعمػػػـ أف يشػػػرؾ تبلميػػػذه مػػػا أمكػػػف بمػػػا ي ػػػكـ بػػػ كتنظيمػػػولمػػػدرس 
لمػدرس  وتصاحب هم ة لمدرس كمف االجراءات التي يمكف أف ي ػـك المعمػـ بيػا مػف أجػؿ انيائػ تبدجراءا

 يمي :  ما
 كتابة الن اط االساسية الكاردة في الدرس كتمخيصيا . -
 كربطيا مع بعضيا بصكرة يسيؿ فيميا كاالحتفاظ بيا كتذكرىا . المعمكماتتنظيـ  -
 
  ء (مجاالت استخدام كفاية الغمق ) االنيا  

ي تصػر اسػتخداـ المعمػـ لميػارة الغمػػؽ عمػ  انيائػو لمػدرس ف ػػط   كانمػا يمكػف اف يسػتخدميا فػػي  ال    
ي تصػػر  لػػو   شػػانيا فػػي ذلػػؾ شػػاف ميػػارة التييئػػة اك االثػػارة   التػػي ال همراحػػؿ متعػػددة مػػف مراحػػؿ تنفيػػذ

 في المكاقؼ التالية :استخداميا عم  بداية تنفيذ الدرس   كيمكف لممعمـ اف يستخدـ ميارة الغمؽ 
 أنياء الدرس اليكمي . -
 انياء كحدة دراسية متكاممة لربط مكضكعاتيا معا . -
 انياء دراسي الم شكؿ مف اشكاؿ المعرفة العممية : ح ي ة   مفيـك   مبدأ   قانكف   نظرية . -
ربػػػػة عمميػػػػة أنيػػػػاء دراسػػػػي  الم نشػػػػاط أك مكقػػػػؼ أك خبػػػػرة تعميميػػػػة تعمميػػػػة   كأنيػػػػاء  لؤلجػػػػراء تج -

 بتمخيص أىـ نتائجيا   أك بعد عرضة لفيمـ باستخبلص كبمكرة االفكار الرئيسة فية   الل. 
 االنتياء مف تح يؽ ىدؼ تعميمي أك مجمكعة أىداؼ تعميمية .-
 أنياء مناقشة صفية أك حكار تعميمي . -
 أىمية الغمق   

يجعػؿ  ة فػي االىميػة   كعمػ  المعمػـ االيمكف أف  يستنتج مما سػبؽ أف قيػاـ المعمػـ بعمميػة الغمػؽ هايػ
   بؿ عمية أف ي ـك قبؿ ذلؾ بعممية الغمؽ . ومف قرع الجرس نياية لدرس
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 فيما يمي :  وكتبرز اىمية همؽ المعمـ لدرس
  ممػػا يسػػاعد  إجراءاتيػػاكتػػدفعيـ لممشػػاركة فػػي تنفيػػذ  طمبػػةال هتعمػػؿ عمميػػة الغمػػؽ عمػػ  جػػذب أنتبػػا-ُ

 .المعمـ عم  االستمرار في ت كيـ تعميميـ 
 طمبػػةمػػف معمكمػػات ممػػا يسػػيؿ عمػػ  التسػػاعد عمميػػة الغمػػؽ فػػي تنظػػيـ كترتيػػب مػػا يحتػػكم الػػدرس  -ِ

 .االحتفاظ بيا كتذكرىا 
تسػػاعد عمميػػة الغمػػؽ فػػي ربػػط محتكيػػات الػػدرس ببعضػػيا كتكضػػيح مػػا بينيمػػا مػػف عبلقػػات ممػػا  -ّ

 .فيما  طمبةكاممة مترابطة تسيؿ عم  التيجعؿ منيا قطعة م
تبػرز عمميػػة الغمػؽ الن ػػاط الميمػة كالعناصػػر االساسػية فػػي الػدرس كتصكػػد عمييػا   ممػػا يجعػؿ مػػف  -ْ

 .بيا كتذكرىا  حتفاظاال طمبةحتكييا  الدرس يسيؿ  عم  الالتفاصيؿ الدقي ة التي ي
رئيسية كمػا بينيمػا مػف ركابػط كعبلقػات الدرس مف أفكار و يحتكي ما  استنتاجأشتراؾ الطمبة  في  -ٓ

 لدييـ . التفكيريسيـ في تنمية ميارات 
  فمػػف خبلليػػا يكتشػػؼ المعمػػـ نػػكاحي الضػػعؼ لػػدل  ةتسػػاعد عمميػػة الغمػػؽ فػػي ت ػػكيـ تعمػػـ الطمبػػ -ٔ

 طمبتو كيعمؿ   عم  معالجتيا .
 يساعد الطمبة كيدربيـ عم  تمخيص محتكل أم درس . -ٕ
 
 -أنواع الغمق: 
 المدرس بيف اجزاء الدرس . والغمؽ التعميمي :ىك ترابط الذم ي ـك ب-ُ
 الترابط الذم ي ـك بو الطمبة لمساعدة المدرس. ىك-الغمؽ االدراكي :-ِ
 تعممػػػو الطمبػػػة كتثبيتػػػو كتكجيػػػو ىػػػك التػػػرابط الػػػذم ي ػػػكـ بػػػو المػػػدرس لتعزيػػػز مػػػا-الغمػػػؽ المعرفػػػي : -ّ
الغمػػؽ  سػػتخدـ ىػذا النػػكع مػفيالتػػي شػمميا مكضػػكع الػدرس ك  لن ػػاط اك جكانػب اساسػػية كجكىريػة ىتمامػوا

 بعد مناقشة الطمبة مباشرة. عند نياية الدرس اك عند االنتياء مف تعمـ سمسمة تعميمية خبلؿ الدرس اك
 

 رابعا :ميارة  التعزيز 
تسػاعد عمػ  يكدم المعمـ دكرا اساسيا فػي تػكفير البيئػة التعميميػة التعمميػة المناسػبة كمػف العكامػؿ التػي 

المعمػػـ لمتعزيػػز بنكعيػػة  االيجػػابي ) الثػػكاب ( ك) السػػمبي ) الع ػػاب ( . لػػذلؾ  اسػػتخداـالبيئػػة  هكجػػكد ىػػذ



 36 

القػػػكاؿ  التػػي تصػػػدر عػػف المعمػػـ كتػػػصدم الػػ  زيػػػادة اعبػػػارة عػػف االفعػػاؿ ك  ويمكػػف تعريػػؼ التعزيػػػز :بأنػػ
كبالتػالي حػدكث  ور الرهكب فيتكرار السمكؾ هي احتماؿ  كن ص و   تكرار السمكؾ المرهكب في احتماؿ
 التعمـ . 

 اكال : أنكاع التعزيز : 
( الذم يصدر عنة بمػا  والطالب عم  السمكؾ االيجابي ) المرهكب في مكافأةالتعزيز االيجابي : كىك 

 تكرارا ىذا السمكؾ  ويسمح ل
 عنػة بمػا ال( الػذم يصػدر  فيػوالتعزيز السمبي : كىك ع اب الطالب السمكؾ السػمبي ) هيػر المرهػكب 

 بتكرار ىذا لسمكؾ . لويسمح 
 

 (  أنواعوصور التعزيز : )  
المعمػػـ لمكممػػات اك العبػػارات المناسػػبة لمسػػمكؾ الػػذم يصػػدر  اسػػتخداـ والتعزيػػز المفظػػي : ي صػػد بػػ -ُ

 عف الطالب كأف ي كؿ ) أحسنت   ممتاز   رائع ( 
ف مػدل كاليديف كالعينيف كالفـ تعبيرا عػ الجكةخدـ المعمـ حركات تالتعزيز الغير لمفظي : كفية يس  -ِ

 ي اطعػػو الحركػػات فػػي أثنػػاء حػػديث الطمبػػة كػػي ال هيسػػتخدـ المعمػػـ ىػػذ الطالػػب    اسػػتجابةرضػػاه عػػف 
اذا كانػت هيػر صػحيحة  اسػتجابتوصحيحة ككي يعطي لو فرصة لتغير  واستجابتاذا كانت  ول  كتعزيزا

 يمي :  كمعززات هير لفظية ماات التي يمكف أف يستخدميا المعمـ ككمف الحر 
 الطالب أك صحة كبلمة .  استجابةاالبتسامة لمتدليؿ عم  دقة  -أ
 .الطالب  استجابةحركة الرأس يمينا كيسارا لمتدليؿ عم  عدـ الرضا عف  -ب
 .الطالب  استجابةعم  رضا المعمـ مف  لؤلسفؿحكة الرأس  -ج
 .الطالب  جابةاستت طيب الجبيف لمتدليؿ عم  عدـ الرضا عف  -د
الػذيف يسػتح كنيا كشػيادات الت ػدير  ةبػالمادية عمػ  الطم المكافاةالتعزيز المادم : كفية يتـ تكزيع  -ّ

 الدراجات   كذلؾ ت ديرا ليـ .   أك اليدايا   أك

 أىمية التعزيز 
 يمي :  تربكية متعددة   نكرد مف ما ألسبابيكتسب التعزيز ىذه االىمية 

 في أذىاف الطمبة .  كيرسخويزيد التعزيز مف حدكث التعمـ  -ُ
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 يزيد مف مشاركة  الطمبة في االنشطة التعميمية . -ِ
التعمـ   كالطمبة  الذيف يشارككف فػي االنشػطة الصػفية  بطيييشجع الطمبة  الخجكليف   كالطمبة   -ّ

 كيزيد مف دافعيتيـ .
 .كفعالية في الدرس  انتباىايجعؿ الطمبة  أكثر -ْ
  ويسيؿ التعزيز عم  المعمـ أدارة الصؼ  كضبط -ٓ
 

 (.   بوسمبيات التعزيز ) عيو 
سػمبية أك ال يػصدم دكرة لػذلؾ ننصػح  نتػائجقػد يػصدم الػ   والتعزيز أك التصنيع ب استخداـالمبالغة في 

عطاءالمعمـ بفيـ خصائص الطمبة   تعزيػز مختمػؼ  والتعزيز المناسب لكػؿ مػنيـ   فكػؿ طالػب يناسػب كاد
 المناسبة . وعف االخر كلكؿ مستكل تعميمي معززات

الطمبػػة  عمييػػا لػػذلؾ  اعتيػػادأف تكػػرار عبػػارات التشػػجيع كالتعزيػػز تصػػبح عديمػػة الجػػدكل بعػػد فتػػرة مػػف 
اقؼ التي تستحؽ ذلؾ كأف يػكفر لممعززات   كالتعزيز في المك  استخداموعم  المعمـ التنكع ما أمكف في 

 .  أساليبوسيبل مف أنماط التعزيز بصكرة الثبلث كيت ف 
 

 -خامسا : التغذية المرتدة )الراجعة(:
اىـ ميارة يمكف اف تعرؼ انيا المعمكمات المستخدمة لمحكػـ عمػ  النتػائج االيجابيػة اك السػمبية ام    

 -ليا مفيكميف ىما:
 مػػػردداكىػػػذا يجعػػػؿ  يحػػػرزهالػػػتعمـ يػػػزداد تسػػػيرا عنػػػدما تػػػذكر المػػػتعمـ بكػػػؿ خطػػػكة فػػػي ت ػػػدـ الػػػذم -ُ   

 .سمبيا تعزيزالمفيـك النجاح اك الفشؿ كقد يعطي 
ه كتػػػصدم ىػػػذ   كلمػػػاذا الصػػػحيحة معمكماتػػػو  بديجابيػػػاتنخبػػػر المػػػتعمـ  عنػػػدما يسػػػرااف تعمػػػـ يػػػزداد -ِ

 كؾ .المعمكمات ال  الحكـ اك تعديؿ في السم
 فيما بآتي م ارنة بيت التعزيز كالتغذية الراجعة:
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 سادسا : تنويع المثيرات 

 وكاسػتخدام –قػدرة المعمػـ عمػ  التنكيػع مػف أسػاليب االتصػاؿ كالتفاعػؿ مػع طمبتػو   الميارة هتظير ىذ
في احياف أخرل االسػاليب هيػر لفظيػة  استخداموالمفظية المتمثمة بالكبلـ  لؤلساليبفي بعض  االحياف 

الطمبػػة  الػػ  ن طػػة معينػػة .لػػذلؾ يمكػػف تعريػػؼ  انتبػػاهالمختمفػػة كذلػػؾ بيػػدؼ جػػذب  باإلشػػاراتالمتمثمػػة 
معمػـ أمػاـ طمبتػو فػي يػا الكالغيػر لفظيػة   التػي ي ػـك بميارة حيكية المعمـ بأنيا جميع االفعػاؿ   المفظيػة 

. كتطمػػػػب ىػػػػذه الميػػػػػارة  كانتبػػػػاىيـ اىتمػػػػاميـلعمميػػػػة التػػػػدريس  بيػػػػدؼ االسػػػػتحكاذ عمػػػػ   تنفيػػػػذهأثنػػػػاء 
 السمككيات التالية : 

  فجمػكس المعمػـ يجمػب حركات المعمـ : ينبغي لف تككف حركة المعمـ داخؿ الفصؿ حركة ىادئػة  -ُ
أنتبػػاىيـ   أمػػا حركػػة المعمػػـ فػػي ارجػػاء الفصػػؿ بػػيف صػػفكؼ  الكثيػػرة بيػػنيـ تشػػتت وكحركتػػ ةالممػػؿ لمطمبػػ
 ما يتناسب كالمكقؼ التعميمي تجمب أنتباىيـ .نطمبتو بي

يماءات إشارات -ِ  كجػوكتعػابير  كشػفاه عيكنػوكحركػات  رأسػوالمعمـ : اف تحريؾ المعمػـ ايػده كىػز  كاد
شاراتالمتنكعة بما يتناسب مع المكقؼ التعميمي كميا ايماءات   الطمبة.  انتباهتشد  كاد

صكت المعمـ : أف حديث المعمـ بصكت رتيب يبعث الممؿ في نفكس الطمبة  كلذلؾ عم  المعمػـ  -ّ
 عم  المكقؼ التعميمي  اعتماداكالنخفاض كالعتداؿ  عباالرتفا صكتونغير نبرات 

  اذا  ميااسػتخداالصمت : تعد  ميػارة الصػمت مػف الميػارات الضػركرية التػي يحتػاج المعمػـ الػ   -ْ
الصمت لغة ليا معاني كثيرة   كالمطمكب مف المعمـ أف يحدد مت  يصمت   كلماذا يصمت   ككـ مف 

 الكقت يصمت.
الطمبػػػػة   اسػػػػتخداـالحسػػػػي ) تنكيػػػػع المثيػػػػرات ( : تػػػػتـ عمميػػػػة الػػػػتعمـ مػػػػف خػػػػبلؿ  التكجيػػػػوتغيػػػػر مراكػػػػز 

س (   كىػػذا يتطمػػب مػػف المعمػػـ أف لحكاسػػيـ المختمفػػة ) السػػمع   كالبصػػر   كالشػػـ   كالػػذكؽ   كاالحسػػا
ينكع مف المكاقؼ التعميمية التعممية ليدفعو طمبتػو  الػ  التنكيػع السػتخداـ ىػذه الحػكاس ممػا ي مػؿ  الممػؿ 

 التعزيز (                                                 المرتدة)    راجعة تغذية
  عمػػػػػػػ  تصكػػػػػػػد لمطالػػػػػػػب تعطػػػػػػػ  معمكمػػػػػػػات -ُ 

      كالميارل.   المعرفي الجانب  التعميـ
 المكافئة كظيفة تأثير عم  تصكد -ُ

 نحك  التعمـ تصحيح ىي االساس كظيفتيا -ِ 
                                         الصحيح  التعمـ

 مثابرتو لزيادة كمكافئتو الطالب تشجيع -ِ
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سبيؿ المثاؿ يمكف لممعمـ أف يتن ؿ بطمبتو  بيف ال راءة كاالستماع كالمشاىدة كأجػراء   مف نفكسيـ . عم
 االنشطة بأنفسيـ كهيرىـ . 

الػػدرس مػػف أىػػـ المظػػاىر  إجػػراءاتفػػي  لطمبتػػوالطمبػػة  فػػي الػػدرس : تعػػد ميػػارة أشػػراؾ المعمػػـ أشػػتراؾ 
التي تدلؿ عم  حيكة المعمـ كحماسة في العممية التعميمية   فأشراؾ الطمبة  في أجراء االنشطة كالن ػاش 

فكسيـ  كيزيد مػف كالحكار كطرح االسئمة كاالجابة عنيا كال راءة   كؿ ذلؾ يبعث بالحيكية كالنشاط في ن
 دافعيتيـ لمتعميـ . 

 

 سابعا : استخدام االسئمة الصفية

تػػدريس نػػاجح   كذلػػؾ لككنيػػا كسػػيمة فعالػػة فػػي اثػػارة  ألمتعػػد االسػػئمة مػػف المككنػػات الميمػػة كالرئيسػػة 
كبػػػيف  كطبلبػػػوأفكػػػار طػػػبلب الصػػػؼ فضػػػبل عػػػف تػػػكفير بيئػػػة صػػػفية نشػػػطة تعػػػج بالتفاعػػػؿ بػػػيف المعمػػػـ 

 إجػػراءاتفػػي أثنػػاء  الطمبػػةطػػرح المعمػػـ لؤلسػػئمة الشػػفكية عمػػ   دأجػػؿ ذلػػؾ   يعػػ الطػػبلب أنفسػػيـ .مػػف
الػػدرس كالمكاقػػؼ التعميميػػة التعمميػػة مػػف الكسػػائؿ الفعالػػة فػػي تح يػػؽ االىػػداؼ التعمميػػة المنشػػكدة كمػػف 

 االدكات التي تحثيـ عم  التفكير   مما يتطمب مف المعمـ أت اف ميارة طرح االسئمة الشفكية  .
يسػػتخدـ المعمػػـ االسػػئمة الصػػفية فػػي مراحػػؿ مختمفػػة مػػف تنفيػػذ الػػدرس فيػػك يسػػتخدـ فػػي مرحمػػة ك      

االثػػارة كالتييئػػة فػػي سػػبيؿ زيػػادة دافعيػػة طػػبلب لمػػتعمـ الجديػػد   كيسػػتخدميا فػػي عمميػػة الت ػػكيـ التكػػكيني 
ميػة الت ػكيـ الدرس سػعيا كراء تح يػؽ االىػداؼ المنشػكدة   كيسػتخدميا أيضػا فػي عم إجراءاتأثناء تنفيذ 

الختامي لمتأكد مف مدل تح ؽ تمؾ االىداؼ لذلؾ تعد االسئمة ىػي المتحػدم الػدائـ لفكػر الطالػب داخػؿ 
 هرفة الصؼ كخارجيا .

 
 أىمية استخدام االسئمة الصفية  
لمػػدرس   اذ  ـانتبػاىيكتحفيػػزىـ كتشػكي يـ كجػذب  طمبػةال اىتمػاـتعمػؿ االسػئمة الصػفية عمػػ  أثػارة  -ُ

أف ىػػذه االسػػئمة تػػػدفع طػػبلب الصػػػؼ الػػ  المشػػػاركة فػػي التفاعػػؿ الصػػػفي   كبالتػػالي تػػػصدم الػػ  كسػػػر 
 الممؿ مف نفكسيـ    كابتعادالجمكد 
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تسػػػيـ فػػػي تنفيػػػذ الػػػدرس   فطري ػػػة الحػػػكار كالمناقشػػػة كاالسػػػتجكاب تػػػدفع الطػػػبلب الػػػ  المشػػػاركة  -ِ
ما  تنفيذهاية ال  متابعتيـ  لعممية التعمـ   مما يساعد عم  كاالجابة عنيا   مما يصدم في الني باألسئمة
 . لتنفيذهخطط 
طمبتو  مف معػارؼ سػاب ة عػف مكضػكع الػدرس   اذ أف  يمتمكوتساعد المعمـ في التعرؼ عم  ما  -ّ

 التعمـ ال بمي ) المتطمبات ال بمية ( تعد  مف متطمبات التعمـ الجديد . 
  كبالتػالي فػي اكتشػاؼ  ةالمنشػكد لؤلىػداؼـ طمبتو  كمػدل تح ػي يـ لتعم ت كيموتساعد المعمـ في  -ْ
 عم  استكماؿ الن ص كسد الثغرات لدييـ .  يعينوال صكر كالضعؼ في أدائيـ كتعمميـ   مما  أكجو

   أجابتيـالث ة الطبلب بأنفسيـ   كخاصة عند رضا المعمـ عف مستكيات  تنمي -ٓ
 كحصكليـ عم  التعزيز المناسب . 

المدركسػػػة كالمعػػػدة جيػػػدا  فاألسػػػئمة   ةبػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر لػػػدل الطمتسػػػيـ فػػػ -ٔ
 بشكؿ صحيح تثير التفكير لدييـ .  ةكالمطركح

 
 
 شروط صياغة االسئمة     

 يجب أف تتكافر في صياهة االسئمة الصفية الشركط التالية : 
أف ترتبط االسئمة بمكضكع الدرس   بمعن  أف تصػاغ بطري ػة تخػدـ تح يػؽ االىػداؼ  -ُ

 التعميمية المنشكدة لمدرس . 
  بحيػػث يسػػتطيع  مطمبػػوأف يكػػكف السػػصاؿ صػػحيحا عمميػػا ككاضػػحا لغكيػػا كدقي ػػا فػػي  -ِ

 ىمة . ك  ألكؿالطالب فيمة 
ع لمح ػػػائؽ أك تػػػذكرىا أف تكػػػكف االسػػػئمة مػػػف مسػػػتكيات مختمفػػػة لمتفكيػػػر كليسػػػت تجميػػػ -ّ

عػػف صػػياهة االسػػئمة كاختيارىػػا مػػف مسػػتكيات متنكعػػة لتشػػمؿ  تح ي ػػويمكػػف  ف ػػط   كىػػذا مػػا
متنكعػػة لتشػػمؿ المسػػتكيات المعرفػػة السػػتة مػػف تصػػنيؼ بمػػـك :التػػذكير   الفيػػـ   التطبيػػؽ   

 التحميؿ   التركيب   الت كيـ . 
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عدة جكانػب    أجابتيـالتركيز عم  االسئمة السابرة أك المفتكحة   كىي أسئمة تتطمب  -ْ
ممػػا يفسػػح مجػػاال لعػػدد أكبػػر مػػف الطػػبلب فػػي االجابػػة عػػف السػػصاؿ الكحػػدة   كيعمػػؿ عمػػ  

 اثارة تفكير طبلب الصؼ .
ممػػا ينمػػي لػػدل الطػػػبلب  مألكفػػةالتركيػػز عمػػ  اسػػتخداـ اسػػئمة تتطمػػب اجابػػات هيػػر  -ٓ
 درة عم  االبتكار كاالبداع .ال 
 تككف االسئمة مركبة كمتداخمة . اف ال -ٔ
 تككف االسئمة هامضة   بمعن  أف يككف المطمكب فييا كاضحا . اف ال -ٕ
 .   باإلجابة ةيككف السصاؿ مكحي اف ال -ٖ
 
 شروط طرح االسئمة الصفية ) أساليب طرحيا (   
بشػػكؿ صػػحيح لتح يػػؽ أىػػدافيا   بػػؿ يجػػب أف يتػػكفر عػػدد مػػف  لؤلسػػئمةتكفػػي صػػياهة  ال

 الشركط في طرحا ايضا   كمف شركط طرح االسئمة الصفية ما يمي : 
 مثيػرةطرح السصاؿ بصكت كاضػح كمسػمكع لجميػع طػبلب الصػؼ   كبميجػة حماسػية  -ُ

 ليـ . 
 متكازف  بأسمكبتكزيع االسئمة عم  طبلب الصؼ  -ِ
كااليحػػاءات عنػػد طػػرح بعػػض االسػػئمة   كخاصػػة مػػع الطمبػػة  المجػػكء الػػ  التمميحػػات -ّ

 ذكم التحصيؿ المتدني .
كلػػيس لطالػػب معػػيف أك مجمكعػػة معنيػػة   بمعنػػ   الطمبػػةالسػػصاؿ الػػ  جميػػع  يكجػػوأف  -ْ
 يتـ تعيف مف سيجيب منيـ عف السصاؿ قبؿ طرحة  اال
يػػد مػػف سػػيجيب ينبغػػي عمػػ  المعمػػـ االنتظػػار فتػػرة كافيػػة بعػػد طػػرح لمسػػصاؿ كقبػػؿ تحد -ٓ

   ة.عنة مف الطمب
عدة جكانب   ممػا  أجابتياأسئمة سابرة أك مفتكحة النياية   كىي أسئمة تتطمب  تكجيو -ٔ

 يفسح مجاال لعدد مف الطمبة في االجابة عف السصاؿ الكحد . 
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مػػف  ترتيػػب معػػيف فػػي طػػرح االسػػئمة عمػػ  التبلميػػذ   فيػػذا الرتيػػب يحػػدد اعتمػػادعػػدـ  -ٕ
 سيجيب عف السصاؿ قبؿ طرحة . 

 . ةبمف الطم إجابات تم يوالمعمـ لمتعزيز بصكرة المختمفة عند  استخداـضركرة  -ٖ
 

 ثامنا :اعتماد الوسائل التعميمية في التدريس 
 الوسائل التعميمية في عممية التعميم والتعمم     أىمية   
 كالخمكؿ  رتابةالكالتشكيؽ فيي تبعد جك الدرس مف دائرة  األثارة -ُ
 في عممية التعميـ كالتعمـ  حاسةتشرؾ اكثر مف  -ِ
تخاطػب حػكاس االنسػاف  الجديػدة الكسيمةالحسي كذلؾ الف  لئلدراؾت دـ اساسا ماديا  -ّ

 كمدركاتو 
 تكفر الكثير مف الكقت كالجيد الذم يبذلو المعمـ . -ْ
 استعماؿ الكسيمة يصدم ال  الت ميؿ مف المفظية . -ٓ
 تنمي استمرارية التفكير كتجعؿ ما يتعممو االنساف اكثر عمؽ .                   -ٔ
 

 أىم مصادر الوسائل التعميمية.                                                  
يناسػبو  تعددا كبيػرا بحيػث تيػاح لممعمػـ الكػؼء اختيػار مػا التعميمية ؿالكسائمصادر  تتعدد
 ىػػذهالكسػػائؿ لتح يػػؽ اىػػداؼ تدريسػػو كاىػػداؼ المنػػاىج الػػذم ي ػػـك بتدريسػػو كاىػػـ  ىػػذه  فػػي

 المصادر  
 البيئة . -ُ
 لكحات العرض كالمكحات التعميمية  .  -ِ 
 االفبلـ التعميمية  .  -ّ
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ميػػـ مػػف مصػػادر الكسػػائؿ التعميميػػة  بػػؿ تعػػد اىػػـ مصػػدر يسػػتفيد  مصػػدرالبيئػػة  -ْ    
منػػو المعمػػـ اثنػػاء قيامػػو بالعمميػػة التعميميػػة كىنػػاؾ مبػػدأ تربػػكم كىػػك اف اسػػاس نجػػاح الػػدرس 

العمميػة يحػدد مػدل نجاحػو فػي تفاعمػو مػع بيئتػو تفػاعبل ايجابيػا كبيئػات الدارسػيف  حياتػوفي 
ربػػط المػػنيج بحيػػاة طمبتػػو حتػػ  يتسػػن   بػػاسمعمػػـ بمػػا يمػػد ال مميئػػةعمػػ  اختبلفيػػا كتنكعيػػا 

الكصكؿ بػالتعميـ الػ  ىدفػو المنشػكد كمػف ثػـ فعمػ  المعمػـ اف يعػرؼ دقػائؽ المػنيج لمصػؼ 
الفائػدة  اعظػـالذم يدرسو كدقائؽ امكانات بيئات طمبتو ثـ الربط  بيف ىذا كذاؾ بما يح ػؽ 

  . التربكية لمعممية
 

 ف تعميمي محدد :       كيفية اختيار وسيمة فعالة لموق   
مػػا اف يختػػار المعمػػـ الكسػػيمة المناسػػبة لتػػدعيـ ىػػذا  تعميمػػييفضػػؿ عنػػد التخطػػيط لمكقػػؼ 

 المكقؼ في ضؿ المصثرات االتية: 
 .     التعميميبيذا المكقؼ ’ المناسبة’ ةمييالتعم’ ةمما الكسي   -ُ   
 كيؼ احصؿ عم  ىذه الكسيمة .    -ِ   
 لمف ستعرض ىذه الكسيمة . -ّ   
 مف يمكنو تحديد الكقت المناسب الستخداميا ف  اثناء الحصة الدراسية . -ْ   
 ايف اضعيا داخؿ الصؼ .  -ٓ   
 ال  مت  اب ييا معركضو اماـ الطمبة  . -
  

 ما دور المعمم في إعداد الوسائل التعميمية   
مػػا يسػػيـ المعمػػـ كطمبتػػو  فػػي انتاجيػػا كذلػػؾ لمػػا يترتػػب عنػػو مػػف   تعػػد خيػػر الكسػػائؿ  

االعتمػػػاد عمػػػ  الػػػنفس كت كيػػػو الممكػػػات االبداعيػػػة كيجػػػب اف يػػػدرؾ المعمػػػـ اف مػػػا ي ػػػـك بػػػو 
 الطمبة



 44 

لػيس الم صػكد مػف كراءه االنتػاج ف ػط بػؿ ي صػد منػو اف يػتعمـ  الشأفمف اعماؿ ف  ىذا  
لتعبيػر عػف الػنفس كاحتػراـ جيػكد االخػريف كمػا الػ  كؿ فرد كيفية العمؿ كالمشػاركة ككيفيػة ا

 األىميػػػةذلػػػؾ مػػػف ميػػػارات عمميػػػة كاجتماعيػػػو كمػػػا يػػػرتبط بػػػو مػػػف نػػػكاح كجدانيػػػو فػػػي هايػػػة 
 الت ميديػػة التربيػػةيصػعب عمػػ  المعمػـ تح ي يػػا خػبلؿ النشػػاط التعميمػي الػػذم يبػذؿ فػػي اطػار 

؟ ىػؿ سػتككف ىػي  الكسػيمة اف يتسػاءؿ مػا اليػدؼ مػف ىػذه الكسيمةكعم  المعمـ قبؿ اعداد 
 االفضؿ ؟ىؿ ىناؾ كسائؿ اخرل ربما تككف اكثر فاعمية؟    
                                                              

 دور المعمم في استخدام الوسيمة التعميمية    
ف المعمػػـ لبلسػػتفادة مػػف امكاناتيػػا كمػػا ا الكافيػػةامػػتبلؾ الكسػػيمة ال يعنػػي تػػكفر الضػػمانات 

 مف ىذه الكفاءات نذكر االتي  كتكظيفيايحتاج ال  كفاءات خاصو الستخداميا 
فػي الكتػػاب فػالمعمـ مكجػو كناصػح كمرشػد كميسػػر  المكجػكدةااللمػاـ بمكاضػيع الػدرس  -ُ

بػػػيف المػػػادة التػػػي يدرسػػػيا كمحتػػػكل  العبلقػػػةلعمميػػػة الػػػتعمـ كمػػػف ثػػػـ فيػػػك بحاجػػػو الػػػ  ادراؾ 
 .  الكسيمة
 كالتحمس الستخداميا  التربكية العمميةفي  التعميميةامؿ لدكر الكسائؿ الفيـ الك -ِ
 ادراؾ العبلقة بيف الكسيمة كىدؼ الدرس . -ّ
 تجريب الكسيمة  قبؿ استخداميا . -ْ
 تييئة الطمبة الستخداـ الكسيمة  .   -ٓ
 محدكدة  .  بأسئمةتربط المشاىدة بالتساصالت اك اف يككف استخداـ الكسائؿ مرتبطا  -ٔ
متابعة انكاع النشاط التي يمارسيا الطمبة  بعػد اسػتخداـ الكسػيمة  لمتعػرؼ عمػ  مػدل  -ٕ

 مف استخداـ الكسيمة .                 المح  ة الفائدة
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   تاسعا: أثارة دافعية  المتعمم : 

تعد الدكافع عكامؿ فعالة لمتعمـ  فيي تشبع المتعمـ في أنشطتو التعميمية  كتصدم       
إل  اختيار انمكذج النشاط الذم يرهب الشخص أداءه كبالتالي فيي تكجو السمكؾ   كعميو 

فأنو يجب مساعدة الطالب عم  أٍف تككف لديو الرهبة فيما يجب تعممو  كما يجب إف 
 ة األنشطة التعميمية كي يككف ناجحا في تحصيمو . يكجو إل  إدراؾ أىمي

إف الطمبة يختمفكف في تحصيميـ كمستكيات تعمميـ حت  عندما تتساكل كافة       
الظركؼ التعميمية مف مدرسة كمعمميف ككتب نفسيا كىذا االختبلؼ يرجع لعدة عكامؿ 

 .Motivationكمف أىميا ما اطمؽ عميو الدافعية 

فيكما ميما جدا في العممية التربكية  كتحسيف دافعية الطمبة لمتعمـ مف إف الدافعية تعد م
األىداؼ التربكية التي يسع  إليو فبلسفة التربية كالمعممكف  كما إف الدافعية تعد كسيمة 
لتطكير التعمـ كرفع كفاءة الطمبة كتحسيف مياراتيـ كتطكيرىا  كمف ىنا فاف أىمية الدافعية 

 هاية في لف كاحد  .  تكمف في أنيا كسيمة ك 

كتعد الدافعية ال كل المحركػة التػي تػدفع الفػرد كتكجػو سػمككو نحػك ىػدؼ معػيف فت ػـك م ػاـ 
المحػػرؾ ال ػػكم لسػػمككو   كيتفػػاكت األفػػراد فػػي مسػػتكيات الدافعيػػة لػػدييـ   كذلػػؾ بسػػبب عػػدة 

لتػي يعيشػكف عكامؿ داخمية مرتبطة بالفركؽ ال ائمة بيف األفراد   كخارجية تعكد إل  البيئة ا
                                                                                                                                    فييا   كم دار ما يتكفر فييا مف الحفز كاستثارة الدافعية .

كبذلؾ فدف الدافعيػة تعػد شػرطا أساسػيا لحػدكث الػتعمـ كانتفائيػا يحػكؿ دكف حدكثػو         
فيتـ دفع الفرد في مكقؼ التعمـ بعدة دكافع أك تنظيـ متكامؿ مف الدكافع   أم أنػو البػد مػف 
كجكد عكامػؿ أك قػكل لتعبئػة الفػرد كتحفيػزه ك تنشػيطو مػف أجػؿ العمػؿ ك التفاعػؿ مػع البيئػة 

 المحيطة.
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اف الدافعية لمتعمـ عند الطالب يمكف أف نستدؿ عمييا مف خبلؿ مشاركتو االيجابية في  
  -: كيرل إف لمدافعية ثبلث إبعاد كىي المكقؼ التعميمي

.اثارة الطالب لنشاط معيف 
.استجابة الطالب لمكقؼ معيف كييمؿ المكاقؼ االخرل 
                 .تكجيو نشاط الطالب حت  يصؿ ىدفو 
 الدافعية والتدريس:                                                                      

إف عنػػػد الطالػػػب حاجػػػات ينبغػػػي أف تشػػػبع   فػػػدكر المعمػػػـ ىػػػك قيامػػػو بمحاكلػػػة إشػػػباع     
حاجػػات الطالػػب مػػف خػػبلؿ ممارسػػتو لمنشػػاطات المدرسػػية المختمفػػة   لكػػف قػػد تكجػػد عكائػػؽ 

 بكجكدىا إشباع حاجات الطالب كىي بالحاالت :ػ                                 أماـ المعمـ يصعب
 عندما تككف األىداؼ المرسكمة لمطالب هير جذابة كهير كاضحة .                       -ُ    
 عندما يككف العائؽ بيف الطالب كتح يؽ ىدفو مكجكد .                              -ِ      
عند حدكث صراع بيف دكافع عدة تسع  جميعيا لئلشػباع ممػا قػد ي مػؿ مػف ال ػكة -ّ     

 المكجية لدكافع الطالب 
إف إحػػػدل الطرائػػػؽ لتنظػػػيـ المعمكمػػػات عػػػف الدافعيػػػة ىػػػك عػػػدد العكامػػػؿ التػػػي تػػػصثر فػػػي  

الدافعيػػة فػػي الظػػركؼ المختمفػػة كفػػي عمميػػة الػػتعمـ . فالطمبػػة يحضػػركف إلػػ  الصػػؼ كىػػـ 
عيػػـ ميػػكليـ كحاجػػاتيـ كرهبػػاتيـ كىػػذه العناصػػر تػػصثر فػػي دافعيػػة الػػتعمـ   كيػػصثر يحممػػكف م

 اإلحساس كالمشاعر المحاطة بالخبرة التعميمية نفسيا عم  دافعية المتعمـ .
كالطمبة إذا أتيحػت ليػـ فػرص الشػعكر بالمنافسػة كالتحػدم إلنجػازاتيـ كتحصػيميـ كجيػدىـ 

تمفػػػة فػػػي نيايػػػة الػػػدرس فػػػدنيـ يصػػػبحكف أكثػػػر مخ بطرائػػػؽالتعميمػػػي كعػػػززت ىػػػذه المشػػػاعر 
 دافعية ألداء كاجبات مشابية في المست بؿ. 
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لذلؾ فدف ميمة تطكير اتجاىات إيجابية لدل الطمبة يعد مف ميمات التدريس الجيد  
                                                            كبالتالي يضمف استمرار تعمـ الطمبة كتح ؽ دافع اإلنجاز لدييـ .                                          

 
 االستراتيجيات المثيرة لمدافعية :

جذب اىتماـ الطالب لممادة. استراتيجية 
. مساعدة الطمبة عم  تطكير مركز الضبط الداخمي 
.استخداـ المكافآت كالع اب بحذر 
.عرض نشاطات مفتكحة النياية لتطكير اإلبداع 
عم  الترابط بيف حاجات الطمبة كخبراتيـ كالمادة التي يدرسكنيا. التركيز 
.التنكيع في االستراتيجيات التدريسية لممحافظة عم  االىتماـ 
.التخطيط لممشاركة الفعمة لمطمبة 
.اختيار استراتيجيات تاسر فضكؿ الطمبة 
- الصعكبة اختيار االستراتيجيات المناسبة كت ديـ مادة تنطكم عم  قدر مناسب مف

 كالتحدم
- .تكزيع الطمبة في مجمكعات لحؿ التدريبات 
  .تصميـ الدرس لتأميف نجاح الطمبة 
 -. اعطاء الطمبة نكع مف السيطرة كالسيادة عم  الدرس 
 -.التعبير عف االىتماـ بالمحتكل الدراسي كاظيار الحماس تجاىو 
 .ت ديـ فرصا لمتعمـ 
 -اب.دعـ محاكالت الطمبة عم  الفيـ كاالستيع 
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   -اساليب اثارة الدافعية لدى الطمبة :-   
الدافعية لمتعمـ عنػد الطمبػة بأنيػا مجمكعػة السػمككيات التػي ي ػـك بيػا  رةبأثاي صد          

المعمػػـ مػػف اجػػؿ اثػػارة رهبػػة الطمبػػة لػػتعمـ مكضػػكع معػػيف كتحفيػػزىـ لم يػػاـ بأنشػػطة تعميميػػة 
 تتعمؽ بو كاالستمرار فييا حت  تح يؽ اليدؼ المرهكب .

 -مف ىذه السمككيات االتي:  
لمطمبػػػػة ممػػػػا يسػػػػاعدىـ عمػػػػ  زيػػػػادة تفػػػػاعميـ تحديػػػػد االىػػػػداؼ التعميميػػػػة كتكضػػػػيحيا  -ُ

 كمشاركتيـ عم  اف تككف ىذه االىداؼ كاقعية كمف الممكف تح ي يا   
 ت ديـ التغذية الراجعة بعد تح يؽ اليدؼ مباشرة  -ِ
 الت ميؿ مف استخداـ الع اب كالسخرية كالمـك في حالة فشؿ الطالب . -ّ
 استخداـ عبارات الثناء كالتشجيع . -ْ
 يجيات تدريس مختمفة كالتي تعد الطالب محكر العممية التعميمية   استخداـ استرات -ٓ
احتراـ اراء الطمبة كم ترحاتيـ ككجيات نظرىـ كخمؽ جك تعميمي يسكده الحب كاالمػف  -ٔ

 كالحرية. 
 استخداـ اسمكب االسئمة بدال مف ت ديـ المعمكمات جاىزة. -ٕ
 
 

 التعميم المصغر
 

المعمـ مف خبلؿ كجكدىـ في  -يعرؼ التعميـ المصغر بأٌنو مكقؼه تدريبيه يساىـي في تأىيؿ الطالب 
مجمكعةو مف المكاقؼ التعميمية المصغرة  كت ييـ طبيعة تعامميـ معيا  مف أجؿ العمؿ عم  تدريبييـ 

 عم  الطيرؽ المناسبة لمتعامؿ مع المكاقؼ التي تكاجييـ داخؿ الغرفة الصفية  
ا يمكف تعريفو ىك مكقؼ تدريسي مصغر ي كـ بو الطالب المعمـ يشبو المكقؼ التدريسي الح ي ي كم

هير أنو ي ؿ في مدة العرض كفي عدد المتعمميف كيركز في شرحو عم  ىدؼ المتعمميف كيركز في 
 شرحو عم  ىدؼ كاحد أك ميارة كاحدة ثـ تككف ىناؾ تغذية راجعة مف قبؿ المتعمميف ك المشرؼ لما
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ح ي ي تبسط فيو  تعميميقدمو مف شرح لمكقكؼ عم  جكانب ال كة كالضعؼ لتحسيف أداءه.' ىك مكقؼ 
طبلب   فزمف التدريس يتراكح التع يدات داخؿ قاعة الدراسة مف حيث المحتكل كالزمف التدريسي كعدد ال

لمعمـ عم  دقي ة   كعدد الطبلب يصؿ إل  خمسة أك أكثر قميبل فيو يتدرب الطالب ا ُٓ-َُبيف 
درس مصغر كتنفيذه   ثـ يتم   تغذية راجعة خارجية مف المشرؼ أك  بأعداداستخداـ ميارة معينة 

 الطبلب أك االقراف
تحديد مسبؽ لميارات التدريس كتحميميا في صكرة سمكؾ كافعاؿ يمكف • مبلمح التدريس المصغر 

اعداد • ب كيتحدد طب ا لبرنامج تحديد التدريس لعدد محدكد مف االقراف أك الطبل• مبلحظتيا كقياسيا 
محاكلة أداء المتدرب جميع أنكاع • ( دقي ة  ُٓ - َُدرس مصغر كتدريسو في فترة زمنية محدكدة ) 
تم ي • تسجيؿ الدرس عم  شريط تسجيؿ أك فيديك • السمكؾ الذم تشممو كؿ ميارة ب در اإلمكاف 

 كتنفيذه مرة ثانية. إعادة تخطيط الدرس• المتدرب تغذية راجعة مناسبة 
 

 ايجابيات التدريس المصغر
مف )حجـ الفصؿ  الكقت المستغرؽ في  التدريسيي مؿ التدريس المصغر مف تع يدات المكقؼ •  

 التدريب  عدد الطبلب المتعمميف أك المعمميف  المحتكل(. 
 يساعد عم  تنمية الميارات التدريسية بدرجة عالية مف الكفاءة.  •
يستخدـ مف خبللو أسمكب النمذجة حيث يسمح الطالب المتدرب بمشاىده بعض النماذج  •

 . الفعميالتدريسية لمميارة المطمكب التدريب عمييا قبؿ التدريس 
 .الح ي ي التدريسيإل  المكقؼ  التدريبييساعد عم  انت اؿ أثر التدريب مف المكقؼ  •
اإليجابية نحك مينة التدريس بصفة عامة كالمكاد  يساعد عم  تنمية اتجاىات الطبلب المعمميف • 

 •الدراسية بصفة خاصة. 
فيو مكقؼ محسكب الخطكات معد كاإلجراءات ت ؿ فيو نسبة المخاطرة كالفاقد  التدريسيالمكقؼ  

 كتبلف  أثاره.  تداركوثـ أف الخطأ فيو يمكف 
مكانياتو.  •  يراع  فيو قدرات الطالب المتدرب كاد
أف يتعرؼ فكر انتياء أداتو عم  إيجابيات األداء كسمبياتو ك<لؾ مف خبلؿ قنكات يتيح لمطالب  •

 التغذية الراجعة المختمفة.
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 * ـ مزايا التدريس المصغر وفوائده .

* ػ التدريس المصغر تدريس تطبي ي ح ي ي   ال يختمؼ كثيران عف التدريب عم  التدريس الكامؿ ؛ 
المعركفة ؛ كالمعمـ   كالطبلب أك مف ي كـ م اميـ    حيث يحتكم عم  جميع عناصر التدريس

 كالمشرؼ   كالميارات التعميمية   كالكسائؿ المعينة   كالتغذية كالتعزيز   كالت كيـ .
ذا كانت بعض المكاقؼ فيو مصنكعة   فدف فيو مف المزايا ما ال يكجد في هيره مف أنكاع التدريس  كاد

 كالتعزيز الفكرم كالن د الذاتي كتبادؿ األدكار كنحك ذلؾ . العادية الكاممة   كالتغذية الراجعة
كلمتدريس المصغر فكائد كمزايا عديدة   ال في التدريب عم  التدريس كحسب   بؿ في مياديف أخرل 
مف مياديف التعمـ كالتعميـ   كالتدريب عم  إعداد المكاد التعميمية   كت كيـ أداء المعمميف كالطبلب   

جراء البحكث   التطبي ية   كفيما يمي بياف بأىـ مزايا التدريس المصغر كفكائده في برامج التعميـ   :كاد
؛ بسبب كثرة المعمميف المتدربيف    المعمـحؿ المشكبلت التي تكاجو ال ائميف عم  برامج إعداد  -1

بيف  أك ن ص المشرفيف   أك عدـ تكفر فصكؿ دراسية ح ي ية لتعميـ المغة اليدؼ   أك صعكبة التكفيؽ
 كقت الدراسة ككقت المتدربيف   أك هياب المادة المطمكب التدرب عمييا مف برنامج تعميـ المغة اليدؼ.

تكفير الكقت كالجيد؛ حيث يمكف تدريب المعمميف في التدريس المصغر عم  عدد كبير مف  -ِ
ت قد أت نيا الميارات الضركرية في كقت قصير   كعدـ إىدار الكقت كالجيد في التدريب عم  ميارا

المعممكف مف قبؿ   كما أف التدريس المصغر ي مؿ مف الحاجة إل  تدريس كؿ متدرب جميع الميارات ؛ 
 ألف المشاىدة كالمناقشة تفيد المشاىد مثمما تفيد المتدرب .

تدريب المعمميف عم  عدد مف ميارات التدريس الميمة   كالدقة في التحضير كالتدريس   كتنظيـ  -ّ
ستغبللو   كاتباع الخطكات المرسكمة في خطة التحضير   كاستخداـ ت نيات التعميـ بطري ة الكقت كا

 م ننة كمرتبة   كبخاصة جياز الفيديك   باإلضافة إل  استغبلؿ حركات الجسـ في التدريس. 
تدريب المعمميف عم  إعداد المكاد التعميمية كتنظيميا بأنفسيـ ؛ ألف التحضير لمدرس المصغر  -ْ
لبان ما يحتاج إل  مادة لغكية جديدة يعدىا المتدرب بنفسو   أك يعدؿ مف المادة التي بيف يديو ؛ ها

 لتناسب الميارة كالكقت المخصص ليا .
مكاف تدخؿ المشرؼ أثناء أداء المتدرب  -ٓ مناقشة المتدرب بعد انتياء التدريس المصغر مباشرة   كاد

عادة التدريس   كبخاصة في حالة تدريس  الزمبلء المتدربيف .   كاد
 كتمؾ أمكر يصعب تطبي يا في التدريس الكامؿ   كبخاصة في الفصكؿ الح ي ية .
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اعتماد التدريس المصغر عم  تحميؿ ميارات التدريس إل  ميارات جزئية   مما يساعد عم   -ٔ
التي قد  مراعاة الفركؽ الفردية بيف المعمميف   مف خبلؿ تدريبيـ عم  عدد كبير مف ىذه الميارات

 تغفميا برامج التدريب عم  التدريس الكامؿ .
إتاحة الفرصة لممتدرب لمعرفة جكانب الن ص كالتفكؽ لديو في النكاحي العممية كالعممية كالفنية    -ٕ

مف خبلؿ ما يتم اه مف التغذية كالتعزيز مف المشرؼ كالزمبلء في مرحمة الن د   مما يتيح لو تعديؿ 
دخكلو ميداف التدريس حيث ال ن د كال تغذية كال تعزيز   كما أنو يساعد عم  الت كيـ سمككو كتطكيره قبؿ 

 الذاتي مف خبلؿ مشاىدة المتدرب نفسو عم  شاشة الفيديك .
إتاحة الفرص لممتدربيف لتبادؿ األدكار بينيـ   كالتعرؼ عم  مشكبلت تعميـ المغة األجنبية  -ٖ

المتعمـ   كذلؾ مف خبلؿ الجمكس عم  م اعد الدراسة   كتعمميا عف قرب  كىي مشكبلت المعمـ ك 
كت مص شخصية المتعمـ األجنبي   كاالستماع لمعمـ المغة األجنبية   كالتفاعؿ معو  ثـ ال ياـ بدكر 

 المعمـ كىكذا. )ىذه الحالة خاصة بالتدريس لمزمبلء المتدربيف .
المغة لمناط يف بغيرىا ؛ حيث يستطيع  اختبار قدرات المعمميف المت دميف لمعمؿ في مجاؿ تعميـ -ٗ

المٍختىًبري اختيار الميارة أك الميارات التي يريد اختبار المعمـ فييا دكف هيرىا   مما يكفر لو مزيدان مف 
الكقت كالجيد   كما أف التدريس المصغر ميـ لت كيـ أداء المعمميف أثناء الخدمة   كاتخاذ ال رار 

 لعمؿ أك حاجتيـ إل  مزيد مف التدريب كالتطكير .المناسب بشأف استمرارىـ في ا
االستفادة منو في جمع المادة العممية في الدراسات المغكية التطبي ية في مدة أقصر مف المدة  -َُ

 التي يستغرقيا جمع المادة في التدريس الكامؿ .
الميارات فمف خبلؿ التدريس المصغر يستطيع الباحث رصد أثر تدريس ميارة كاحدة أك عدد مف 

عم  كفاية المتعمـ   كما يستطيع رصد أثر التغذية الراجعة كالتعزيز بأنكاعو عم  بناء كفاية المعمـ في 
 التدريس   مع ال درة عم  ضبط المتغيرات األخرل .

الربط بيف النظرية كالتطبيؽ؛ حيث يمكف تطبيؽ أم نظرية أك مذىب أك طري ة   تطبي ان عمميان  -ُُ
   أثناء الشرح أك بعده لمدة قصيرة  إذا دعت الضركرة إل  ذلؾ . في حجرة الدرس

 
 * ـ الخمفية التاريخية والنظرية لمتدريس المصغر .
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* ػ ظير التدريس المصغر في أكائؿ الستينيات مف ال رف العشريف  عندما كانت تطبي ات االتجاه 
مناىج التعميـ  بما فييا ىي المسيطرة عم   Behavioral Psychologyالسمككي في عمـ النفس 

 مناىج تعميـ المغات األجنبية .
 Stanfordكقد بدأ تطبيؽ التدريس المصغر في العمكـ التطبي ية في جامعة ستانفكرد    

University  عم  يد دكايت ألفDwight Allen  ـ   كعرؼ بمذىب ستانفكرد ُُٔٗكزمبلئو عاـ
Stanford Approachي كاليفكرنيا   ثـ طبؽ في جامعة بركمي فUniversity of California 

(Berkeley كقد عرؼ ىذا النمط مف التدريس لنذاؾ بنمكذج العمـ التطبي ي   )The Applied 
Science Model ثـ طبؽ بعد ذلؾ عم  نطاؽ كاسع في تدريب الميندسيف كالعامميف في المصانع  

 كبرامج تدريب الجيش األمريكي .
ا النمط مف التدريس في برامج التربية العممية لممعمميف في التعميـ العاـ في * ػ كقد شاع استخداـ ىذ

الجامعات األمريكية منذ ذلؾ التاريل   ثـ استخدـ في بعض الجامعات األكربية   كبخاصة البريطانية 
منيا   في بداية السبعينيات الميبلدية   أذ استحدثت أنماط كأساليب جديدة   بؿ إف الجامعات 

يطانية أقرت التدريس المصغر كاعتمدتو جزءان أساسيان في عمميات إعداد المعمميف   ثـ انت ؿ ىذا البر 
النمط مف التدريس إل  العالـ العربي في منتصؼ السبعينيات الميبلدية   كطبؽ في كثير مف جامعاتو 

ب أخرل بالمغة العربية ككمياتو   كن مت بعض الكتب كالدراسات األجنبية إل  المغة العربية   ثـ ألفت كت
نفسيا   كما نشرت بعض البحكث كالدراسات كع دت ندكات في مجاؿ تدريب المعمميف   تناكؿ بعضيا 

 جكانب مف التدريس المصغر . 
* ػ ل د قاـ ىذا النمكذج مف التدريس المصغر عم  أساس مف المفيكـ السمككي لمتعمـ مف خبلؿ 

  الذم يصكد عم  أىمية B. F. Skinnerميـ المبرمج ؼ سكنر تعديؿ السمكؾ   كما ىك عند رائد التع
 في تعديؿ السمكؾ . Immediate Reinforcementكالتعزيز الفكرم  Feedbackالتغذية الراجعة 

كبناء عم  ذلؾ ؛ فدف المتدرب يحتفظ بالسمكؾ الصحيح   عندما يم   تعزيزان إيجابيان مف أستاذه أك 
السمكؾ الخاطئ بناء عم  التعزيز السمبي   كيحسف مف أدائو تدريجيان حت  مف الحضكر   كيبتعد عف 

يصؿ إل  األداء المطمكب   كلكي يضمف المتدرب االستفادة مف التغذية الراجعة كالتعزيز لتحسيف أدائو 
 ؛ ينبغي أف تككف الميمة أك الميارة التي يتدرب عمييا قصيرة قدر اإلمكاف .

الدرس إل  أجزاء   ثـ ت سيـ كؿ جزء إل  ميارات أك ميمات قصيرة   مف ىنا جاءت فكرة ت سيـ 
 يمكف التدرب عمييا مرات عديدة حت  يتـ إت انيا .
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 ميارات التدريس المصغر :

ميارات التدريس المصغر ال تختمؼ كثيران عف ميارات التدريس الكامؿ  إنما ينظر إل  التدريس      
محددة كم ننة  ي تنع بيا المعمـ  كيسع  إل  فيـ أصكليا   Skillsالمصغر عم  أنو ميارة أك ميارات 

 كقكاعدىا  ثـ يتدرب عمييا حت  يت نيا .
 كفيما يمي بياف بأىـ ىذه الميارات  كما يندرج تحتيا مف ميارات فرعية :

 * ميارات اإلعداد والتحضير : 
 مناسبة خطة التحضير لمزمف المخصص لمدرس  كلمميارة المطمكبة. -أ
 مناسبة المادة المغكية لمستكل الطبلب كخمفياتيـ. -ب
 صياهة األىداؼ صياهة تربكية  تسيؿ عممية التدريس كالت كيـ. -ج
 
 * ميارات االختيار : 
 اختيار المكاد المغكية كالتدريبات المناسبة لمستكل الطبلب كلمكقت المحدد لمدرس. -أ
 الطبلب  ككذلؾ اإلجابات عف استفساراتيـ.اختيار األسئمة المفيدة كالمناسبة لمستكل  -ب
 اختيار الكسائؿ التعميمية المح  ة لؤلىداؼ  مع قمة التكاليؼ كسيكلة االستخداـ. -ج
 اختيار األنشطة المفيدة كالمحببة لمطبلب  كالحكار كالتمثيؿ كتبادؿ األدكار.  -د
 لمستكل الطبلب.اختيار الكاجبات المنزلية المرتبطة بمادة الدرس  كالمناسبة  -ىػ
نيائو  كلداب استخداـ  -ك اختيار مظير أك مشيد مف ث افة المغة اليدؼ؛ كأسمكب البدء في الكبلـ كاد

الياتؼ  كطري ة االستئذاف لدخكؿ المنزؿ أك الفصؿ  كت ديميا لمطبلب بأسمكب كاضح يمثؿ ث افة المغة 
 اليدؼ.
 
 * ميارات التوزيع والتنظيم : 
 لميارات كاألنشطة بشكؿ جيد  كف ان لخطة التحضير.تكزيع الكقت بيف ا -أ
ل اء األسئمة  -ب تكقيت الكبلـ كالسككت كاالستماع إل  كبلـ الطبلب كاإلجابة عف استفساراتيـ كاد

   عمييـ  كعدـ استئثار المعمـ بالكبلـ معظـ الكقت.
 ـ مف فركؽ فردية.تكزيع األدكار عم  الطبلب كالنظرات إلييـ بشكؿ عادؿ  مع مراعاة ما بيني -ج
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   تنظيـ الكسائؿ المعينة بشكؿ جيد  كاستخداميا في الكقت المناسب ف ط. -د
 
 * ميارات التقديم والتشويق والربط : 
   المت دـ(. -المتكسط  –الت ديـ لمدرس في ميارة محددة كلمستكل معيف )المبتدأ  -أ
 كماتيـ الساب ة بالمعمكمات الجديدة.إثارة انتباه الطبلب كتشكي يـ لمدرس الجديد  كربط معم -ب
 المحافظة عم  حيكية الطبلب كتفاعميـ مع المكضكع طكاؿ الدرس. -ج
ربط ما تعممو الطبلب في الدرس بالحياة العامة  كت ديـ مكقؼ اتصالي طبيعي مف خبلؿ ما قدـ  -د

 لمطبلب في الدرس مف كممات كعبارات كجمؿ.
 شجيعيـ لمتفكير فيو كاالستعداد لو.تشكيؽ الطبلب لمدرس ال ادـ  كت -ىػ
 
 * ميارات الشرح واإللقاء : 
 كضكح الصكت  كالطبلقة في الكبلـ  كالدقة في التعبير. -أ
 رفع الصكت كخفضو  كتغيير النغمة الصكتية  كالتكرار عند الحاجة. -ب
الشرح أك بياف معاني الكممات كالعبارات الجديدة في النص الم ركء أك المسمكع  عف طريؽ  -ج

 التمثيؿ أك ت ديـ المرادؼ أك المضاد.
التفريؽ بيف الكممات الحسية كالمفاىيـ المجردة  مع مراعاة مستكل الطبلب كخمفياتيـ الساب ة عف  -د

 ىذه الكممات.
شرح ال اعدة الجديدة  كربطيا بال كاعد الساب ة  كطري ة استنباطيا مف النص  كال درة عم   -ىػ

 يـك كمناسب لمستكل الطبلب.تمخيصيا بأسمكب مف
 * ميارات التعزيز : 
 ال درة عم  حفظ أسماء الطبلب  كمناداة كؿ طالب باسمو الذم يحب أف ينادل بو. -أ
استعماؿ عبارات ال بكؿ كالمجاممة التي تشجع المصيب  كتشعر المخطئ بخطئو بطري ة هير  -ب

   مباشرة.
 
 * ميارات األسئمة واإلجابات : 
 السصاؿ كالكقت المناسب لطرحو  كاختيار كمماتو كعباراتو التي تناسب مستكل الطمبة.اختيار  -أ
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 صياهة السصاؿ صياهة سميمة كمكجزة  كالتأكد مف فيـ الطبلب لو. -ب
 تنكيع األسئمة مف حيث الطكؿ كالعمؽ كاالبتكار. -ج
اإلجابة عف سصاؿ الطالب؛ إجابة مكجزة أك كاممة  بطري ة مباشرة أك هير مباشرة  مف قبؿ المعمـ  -د

 أك أحد الطمبة  كالكقت المناسب لذلؾ. 
 
 * مراعاة مستوى الطمبة : 
 في طري ة النطؽ  كسرعة الحديث أثناء الشرح. ةبمراعاة المعمـ لمستكل الطم -أ
كالجمؿ كالنصكص المناسبة ليـ  كالتي ت دـ ليـ دخبلن لغكيان مفيكمان  استعماؿ الكممات كالعبارات -ب

 يفيدىـ في اكتساب المغة اليدؼ.
التفريؽ بيف األخطاء كالمشكبلت التي تتطمب معالجة في الحاؿ كاألخطاء كالمشكبلت التي يمكف  -ج

   تأجيميا إل  مراحؿ الح ة.
تي يجب شرحيا بالتفصيؿ كالمكضكعات التي ينبغي التفريؽ بيف المكضكعات النحكية كالصرفية ال -د

 أف ت دـ عم  مراحؿ.
 
 * مراعاة الفروق الفردية : 
 ال درة عم  مبلحظة الفركؽ الفردية بيف الطمبة. -أ
مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطبلب في االستيعاب كاإلنتاج كقدراتيـ عم  التفاعؿ مع المعمـ  -ب

المعمـ داخؿ الفصؿ  كطرح األسئمة عمييـ  كت بؿ إجاباتيـ  كتحمؿ  كالزمبلء  كظيكر ذلؾ في حركات
 أخطائيـ.

مراعاة الفركؽ الفردية في تصكيب األخطاء؛ تصكيبان مباشران أك هير مباشر؛ مف قبؿ المعمـ أك  -ج
 أحد الطبلب  كالكقت المناسب لذلؾ.

تفيد كؿ عضك منيا مف االستفادة مف ذلؾ كمو في ت سيـ الفصؿ إل  مجمكعات متعاكنة  يس -د
 .يدىاكيفمجمكعتو 

 
 * ميارات الحركة : 
 التحرؾ داخؿ الفصؿ؛ أماـ الطمبة  كبيف الممرات  كفي مصخرة الصؼ   بطري ة منظمة كىادئة. -أ
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تغيير النشاط أثناء التدريس  أم االنت اؿ مف ميارة إل  أخرل؛ كاالنت اؿ مف االستماع إل   -ب
 ل راءة  كمف ال راءة إل  الكتابة.الكبلـ  كمف الكبلـ إل  ا

دارة الحكار بينيـ  كبخاصة أسمكب االلتفات كاالنت اؿ مف طالب إل   -ج تكزيع األدكار بيف الطمبة كاد
 لخر.
استخداـ حركات اليديف كتغيير قسمات الكجو أثناء الشرح بشكؿ جيد كمعتدؿ  كتكزيع النظرات  -د

 إل  الطبلب حسب الحاجة. 
التمثيؿ بنكعيو؛ المسمكع كالصامت  كممارسة ذلؾ في التدريس بطري ة معتدلة؛ تناسب استخداـ  -ىػ

 المكقؼ.
 
 * ميارات استخدام تقنيات التعميم : 
 تحديد الكسيمة التعميمية المناسبة لكؿ ميارة  ككيفية استخداميا  كاليدؼ منيا. -أ 
 المناسب.تحضير الكسيمة كتنظيميا بشكؿ جيد  ثـ عرضيا في الكقت  -ب
 قدرة المعمـ عم  إعداد الكسائؿ بنفسو  مع البساطة كقمة التكاليؼ.  -ج
االعتداؿ في استخداـ الكسائؿ التعميمية؛ بحيث ال تطغ  عم  محتكل المادة المغكية  أك تشغؿ  -د

 المعمـ أك الطبلب.
 استخداـ السبكرة بشكؿ منظـ . -ق
 
 * ميارات التدريب والتقويم : 
دريب في ميارة أك نمط لطبلب في مستكل معيف  مع ال درة عم  ربط ذلؾ باستعماؿ إجراء الت -أ

 المغة في مياديف مختمفة.
 ت كيـ الطبلب في الميارة الم دمة  كتحديد مكاطف ال كة كمكاطف الضعؼ فييا لدل الطبلب. -ب
 ربط الت كيـ باألىداؼ السمككية المرسكمة في خطة التحضير.  -ج
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 الفصل الرابع     
              

 الخطة التدريسية السنوية واليومية                       
 
 

 اىمية تخطيط التدريس    
 االسباب التي تدعو لمتخطيط اليومي    
 عند التخطيط لمدرس امراعاتياالعتبارات التي يجب    
   ةالتدريسيانواع الخطة    
 نماذج لخطط تدريسية   

 من قبل المشرف التربوي  –استمارة تقويم الطالب 

 من قبل المشرف العممي  –استمارة تقويم الطالب  

 التقويم  الذاتي لمياراتك في  التدريس 
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 الفصل الرابع                    
 الخطة التدريسية السنوية واليومية                          

تختمػػػؼ العمميػػػة التدريسػػػية مػػػف حيػػػث جكىرىػػػا عػػػف االعمػػػاؿ المينيػػػة االخػػػرل التػػػي ي ػػػـك بيػػػا  ال     
يحتػػػاج المعمػػػـ الػػػ  التخطػػػيط لتػػػدريس مادتػػػو التعميميػػػة  أذ اك المينػػػدس اك المحػػػامي ك هيرىمػػػا الطبيػػػب

 المينية االخرل . باألعماؿلطمبتو  شأنو في ذلؾ مف ي كمكف 
ا يعد تخطيط الدركس اليكمية مف اىـ كاجبات المعمـ ك خاصة المبتدأ فيك يعد كاجبا انفعاليا لما ُلذ

ؼ يثيرىا الطمبة ك المشػكبلت التػي سكؼ ي كـ بو في الصؼ فالمادة التي سي ـك بتدريسيا ىي التي سك 
يحتمؿ اف ت ابمو ك كيفية التغمب عمييا  فكؿ ىذه امكر ينبغي عم  المعمـ اف يضعيا في مخيمتو ك ىك 

 يخطط لدركسو اليكمية لذلؾ يمكف تعريؼ خطة الدرس اليكمية عم  انيا:

س يسػتند عمػ  تتضمف تخطيط ي ـك بو المعمـ لكػؿ در  نسبيا خطة تدريسية قصيرة المدى-ُ   
ك المكاقػػؼ التعميمػػػػية التػػي سػػي ـك بيػػا اك طبلبػػو اك كمييمػػا عمػػ  مػػدل حصػػة  لؤلنشػػطةتصػػكره المسػػبؽ 

درسػػية كاحػػدة اك اكػػػثر  ك بكجػػو عػػاـ ال تختمػػؼ خطػػة التػػدريس اليكميػػة عػػف خػػػطة التػػدريس السػػنكية اك 
( تتضػمف اىػدافا سػمككية يمكػف تح ي يػا عمػػ  مػدل ةالدراسػيالفصمية ك انمػا تختمؼ عنيا بأنيػا )الخطػة 

 كاحدة اك اكثر. ةدراسيحصة 
ىػػي مجمكعػػة االجػػراءات ك التػػدابير التػػي يتخػػذىا المعمػػـ قبػػؿ البػػدء بتنفيػػذ التػػدريس لضػػماف نجػػاح -ِ

العمميػػػة التعميميػػػة ك تح يػػػؽ اىػػػدافيا ك يتضػػػمف ىػػػذا التعريػػػؼ اجرائيػػػا سمسػػػمة مػػػف العمميػػػات التعميميػػػة 
 بالعناصر التعميمية )عناصر التخطيط( التالية: المحددة 

 االىداؼ -
 المحتكل التعميمي -
 طرائؽ التدريس ك االنشطة التعميمية -
 اساليب الت كيـ -

كمػػا تعػػرؼ بأنيػػا الميػػارات التػػي يحتاجيػػا المعمػػـ فػػي عمميػػة تخطيطػػو لتنفيػػذ التػػدريس لضػػماف نجػػاح 
 ايات تخطيط التدريس:العممية التعميمية ك تح يؽ اىدافيا ك تشمؿ كف

 كفاية صياهة االىداؼ التعميمية . -ُ
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 كفاية تحديد االجراءات ك االنشطة التعميمية .   -ِ
 كفاية اختيار الكسائؿ التعميمية  . -ّ
 كفاية ت كيـ تعمـ الطمبة . -ْ
 . كفاية تحديد الكاجبات المنزلية -ٓ
 

 اىمية تخطيط التدريس
اف اعداد الدركس ك التخطيط ليا خطكة اساسية في طريؽ نجػاح المعمػـ ك يخطػئ مػف يسػتييف بيػذه  

الخطكة منطم ا مف هزارة معارفو اك عدد سنكات الخبػرة ف ػد اثبتػت الدراسػات التربكيػة اىميػة التخطػيط ك 
 اعداد الدركس في نجاح عممية التدريس كتتضح فكائد التخطيط فيما يمي:

التعمػيـ بكجػو عػاـ ك اىػداؼ المدرسػة التػي تػتـ فييػا عمميػة التػدريس ك بالتػالي  ألىػداؼـ الفيـ العػا-ُ
 تحديد االىداؼ ك النتائج التعميمية المرهكبة مف تدريس المادة العممية

 إلماـ ك ات اف المعمـ بالمادة الدراسية جيدا مما يسيؿ تحميؿ مستكاىا ال  اشكالو المعرفية المختمفة-ِ
المػػادة العمميػػة فػػي تح يػػؽ االىػداؼ المكجػػكدة ك كيفيػػة اسػػتغبلؿ ىػػذه االمكانيػػات  انيػػاتبدمكالػكعي -ّ

 افضؿ استغبلؿ فالمعمـ البد اف يدرؾ ما الذم يمكف اف يتعممو الطمبة مف مادتو
 اىتمػػػاميـ  حاجػػػاتيـ  معرفػػػة كاقػػػع الطمبػػػة ك طبيعػػػتيـ مػػػف حيػػػث :مسػػػتكياتيـ الدراسػػػية  قػػػدراتيـ -ْ

 .تعمميـككيفية  مشكبلتيـ  
دراسة االمكانيات المتاحة سكاء االمكانيات البشرية)ممثمة في طاقات المعمـ ك امكانية الطمبة ( اك -ٓ

االمكانيػػػات الماديػػػة)االجيزة ك الكسػػػائؿ المتاحػػػة(امكانيات الكقت)ممثمػػػة فػػػي الػػػزمف كعػػػدد الحصػػػص ك 
 المرتبط بيا(  النشاط

اسػػػتراتيجيات التػػػدريس المختمفػػػة ممػػػا يجعمػػػو يضػػػع الخطػػػة معرفػػػة المعمػػػـ ك المامػػػو بطرائػػػؽ ك  -ٔ-
 بشكؿ مرف يتناسب مع طبيعة المادة العممية التدريسية

تتضػػمف كػػؿ خطػػة الكسػػائط التػػي يمكػػف اف ن ػػيس بيػػا مػػدل نجػػاح الخطػػة المكضػػكعة فالم يػػاس  -ٕ
 .المكضكعة لؤلىداؼالح ي ي لسبلمة ام تخطيط ىك في مدل تح ي و 

 .ةالمركنالمكضكعة ك لكف ىذ االلتزاـ ال يتناف  مع االلتزاـ بالخطة  -ٖ
 
 االسباب التي تدعو لمتخطيط اليومي  
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 التعرؼ عم  االىداؼ التربكية العامة كاىداؼ المدرسة .-ُ
 ساعدتو في تخصصو كمادتو في تح يؽ االىداؼ التربكية. تساعد المدرس عم  معرفة م دار ما-ِ
ميػػػكليـ  ألثػػػارةالتعميميػػػة   حاجػػػات الطمبػػػة كتػػػكفير الكسػػػائؿيسػػػاعد المػػػدرس عمػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ   -ّ

 كدكافعيـ كتكجييا.
 ي مؿ م دار المحاكلة كالخطأ في التدريس كيستخدـ الكسائؿ المبلئمة التي تصدم ال  االقتصاد.-ْ
 يكسب المدرس احتراما كالطمبة ي دركف المدرس الذم يت ف عممو كينظمو كما يتكقعكف ذلؾ . -ٓ
 مدرس عم  تحديد افكاره كالتذكير يككف مبيما اذا لـ يعبر عنو تحريريا .يساعد ال -ٔ
يحمي المرس مف النسياف فأف المدرس يتعرؼ ال  كثير مف المكاقؼ كالمشػكبلت التػي قػد تسػبب  -ٕ

 النسياف لجزء مف مادتو لذا كجب اف تككف لو خطة لعممو يرجع الييا كقت الحاجة.
فالمػدرس يسػتفيد مػف الخطػط السػاب ة اذ يحػاكؿ تطكيرىػا فػي  مينةلميساعد المدرس عم  التحسف  -ٖ

 السنة الحالية عف الساب ة كايضاحيا كتنفيذىا.
 

 عند التخطيط لمدرس امراعاتياالعتبارات التي يجب 
بػػػدؿ  يسػػتخدموعمػػػ  نحػػك يسػػير لمطمبػػة فيميػػػا كت بميػػا كانيػػا  أىدافػػويجػػب اف يعػػد المػػدرس  -     ُ

 الجيد لتح ي ييا.
 ال تح ي ػػويجػػب اف يعػػد المػػدرس دكافػػع الت ػػدـ لتح يػػؽ اليػػدؼ كاف فيػػـ اليػػدؼ كالرهبػػة فػػي  -     ِ

يكفي كانما البد اف يتكفر لدل المػدرس ىػدؼ دينػاميكي ىػك اسػتثارة كػؿ طالػب كاف يحػافظ شػدة كاىميػة 
  تح يػؽ ىذا الغرض كمما ت دـ في اعداد الفرص كاف يحافظ عم  دافعيتػو الطالػب كممارسػة العمػؿ عمػ

 االىداؼ المرهكب فييا.
يجػػػب اف يعػػػد المػػػدرس االنشػػػطة التعميميػػػة المبلئمػػػة لتح يػػػؽ اىػػػدافيا مػػػف التجػػػارب العمميػػػة -     ّ

كاستخداـ المصكرات كالنماذج مف االىداؼ التعميمية اك تنظيـ السفرات العممية كبالنسبة لمتجػارب يجػب 
 الصؼ.اف ي ـك المدرس بيا قبؿ اجراءىا اماـ الطمبة في 

يجب اف يمـ المدرس بطرائؽ التدريس العديدة كاف يختار الطري ة المناسػبة التػي تسػاىـ فػي  -      ْ
 تعميـ الطمبة بصكرة افضؿ كيمكف اف نحصؿ عم  نتائج المرهكب بيا كتح يؽ االىداؼ.

كاعيػػػا  يجػػػب اف يمػػػـ المػػػدرس بػػػأنكاع الت ػػػكيـ المناسػػػبة لمعرفػػػة النمػػػك فػػػي الػػػذاكرة كاف يكػػػكف -      ٓ
 كاف يبلحظ سمككيـ كمياراتيـ. طمبتوكميكؿ  باتجاىات
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 يجب اف يعد المدرس نفسة لمراجعة خططو مف اجؿ تطكيرىا. -      ٔ
 

  ةالتدريسيانواع الخطة 
 اكال :الخطة التدريسية السنكية )الفصمية(

ىي خطة تدريسية طكيمة المدل نسبيا تتضمف تخطيط عاـ سنكم اك فصػمي ي ػـك بػو المعمػـ فػي      
بداية العاـ اك الفصؿ الدراسي ك يسػتند عم  تصكر مسبؽ منو لما سي كـ ىك اك طبلبو اك كمييما عم  

البدء الدراسة مػػدل فصؿ دراسي اك عاـ دراسػػي حيث ينبغي اف يبدا بالتخطيط السنكم اك الفصمي قبؿ 
 ك في ىذه المرحمة ينبغي تكفر عدة شركط منيا:

 تحديد االىداؼ بصكرة كاضحة في ضكء المحتكل الدراسي  -ُ
 دراسة الكسائؿ ك االمكانيات المتاحة :االجيزة ك الكسػػائؿ التعميمية البلزمة لعممية التدريس -ِ
حاجػاتيـ ك مػا كصػمكا اليػو مػف مسػتكل دراسة الطمبة ك مستكياتيـ العممية مف حيث مشكبلتيـ ك  -ّ

 .عممي
 

 مكونات الخطة التدريسية السنوية )الفصمية(
االىػػػداؼ : تكػػػكف االىػػػداؼ فػػػي الخطػػػة السػػػنكية اك الفصػػػمية عامػػػة الف المنيػػػاج يتضػػػمف اىػػػدافا  -ُ

 ك فصؿ دراسي بكاممو عامة يمكف تح ي يا عم  مدل عاـ دراسيا
الخطػػػػة السػػػػنكية كاىميػػػػا ك اىػػػػـ مػػػػا فػػػػي المحتػػػػكل ىػػػػك المحتػػػػكل التعميمػػػػي: يعػػػػد مػػػػف مككنػػػػات  -ِ

 المكضكعات الدراسية ك االزمنة )بالحصص ك االسابيع ( المخصصة لتدريسيا
الميارة ك الخبرات التعميمية :  يعمؿ المعمـ في ىذه المرحمة عم  تنظيـ عممية التعمـ عم  فصػؿ  -ّ

خطػػط كيػػؼ سػػينفذ الخطػػة ك ذلػػؾ عػػف طريػػؽ التعميميػػة ي لؤلىػػداؼاك عػػاـ دراسػػػػػي فبعػػد تحديػػد المعمػػـ 
 ك الخبرات التعميمية التي ستتـ داخؿ هرفة الصؼ ك خارجيا لؤلنشطةتحديده 

الت كيـ : التخطيط لت كيـ تعمـ الطمبة عنصرا ميما في كافة انكاع الخطط التربكية فيك سبيؿ نحك  -ْ
 .معرفة مدل تح ؽ االىداؼ التعميمية  
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 الدراسية ) اليومية (مكونات الخطة    
: ك تشمؿ عنكاف الكحدة ك عنكاف الدرس ك عدد الحصص المخصصة لمػدرس المعمومات االولية -ُ

 ك التاريل ك الشعبة
المعمكمات االساسية : ىي المككنات االساسية التي ينبغي اف تتكافر في خطة التدريس اليكميػة ك -ِ

 تشمؿ
فػي تخطػيط الػدرس فأىػداؼ الػدرس ىػي التػي تسػاعد عمػ  : ىػك ن طػة البدايػة  االىداف التعميميـة -أ

تحديػػد ك سػػائمو ك طرقػػو ك اسػػاليبو ك عنػػد تحديػػد اىػػداؼ الػػدركس كثيػػرا مػػا ي ػػارف بػػيف االىػػداؼ العامػػة 
مف الكاضح اف ىذه الخطكة مف تحديد االىػداؼ تتطمػب تحميػؿ المػادة  لممنيج ك اىداؼ الكحدة الدراسية
بيػذه الصػكرة ك لكػف  ل راءتيػادرؾ اف ىنػاؾ اىػدافا عامػة لمتػدريس ال عم  ضكء مككناتيا ك ينبغي اف ن

تعػد مكجيػات اساسػػية ينبغػي مراعاتيػا فػػي كػؿ الػدركس مثػػؿ التػدريب عمػ   التفكيػػر العممػي فيػذا ىػػدؼ 
 يمكف اف يتح ؽ في حصة كاحدة ك انما يتح ؽ مف خبلؿ عممية متصمة . عاـ ال

 عمـ مف مراعاة االسس االتية:الدرس البد لمم ألىداؼعند تحديد المعمـ 
 تككف االىداؼ نابعة مف االىداؼ العامة لممنيج . -
 يصدم تح يؽ االىداؼ ال  تغيرات اساسػػية في تعمـ الطمبة ك تغيرات في معمكماتيـ ك مفاىيميـ . -
تصػػػاغ االىػػػداؼ بشػػػكؿ اجرائػػػي يمكػػػف مبلحظتػػػو ك قياسػػػػػو فكثيػػػرا مػػػا يضػػػع المعمػػػـ اىدافػػػو بصػػػكرة  -

 ك بالتالي يصػػعب عميو تكجيو تدريسو لتح ي يا . هامضة
تح يػػػؽ االىػػػداؼ فػػػي ضػػػكء قػػػػدرات الطمبػػػة مػػػع مراعػػػاة الػػػزمف المخصػػػص لمحصػػػػة ك االمكانيػػػات  -

 يمكف تح ي يا  يضع بعض المعمػػميف اىدافا مف الناحية الشكمية ك لكف ال فأحياناالمتاحة 
فػػي خطػة التػػدريس اليكميػة تظيػػر ظيػكرا مباشػػرا  ك لعمنػا نمخػػص ممػا سػػبؽ الػ  اف االىػػداؼ التعميميػة

 بشكؿ سمككي يمكف مبلحظتو ك قياسو ك يجب اف تككف تمؾ االىداؼ شاممة لنتاجات التعمـ المختمفة 
 
يظيػر فييػا بشػكؿ مسػػػت ؿ ك  :احػد عناصػر خطػة التػدريس اليكميػة ك لكػف ال المحتـوى التعميمـي -ب

جػػراءات ك خطػػػػكات التػػدريس ك يػػتـ ترتيبػػو نفسػػيا فػػي مباشػػر فيػػك مكجػػكد فػػي الكتػػاب المدرسػػي ك فػػي ا
فكؿ خطكة تشمؿ عم  الخبرات التعميمية ك مصادر الػتعمـ  ةالدراسيالخطكات نفسػػيا لثناء اعداد الخطة 

 مما يشكؿ المحتكل
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: يفضػػػؿ فييػػػا اف يبػػػدا  االجـــراءات و االنشـــطة و الخبـــرات التعميمية)ســـير الـــدرس( -ج
الساب ة اك مراجعة الكاجبات المنزلية مثؿ طػرح  المحاضراتدرسو بنكع مف الت كيـ لما سبؽ مف  المعمـ

 االسئمة الشفكية اك االختبارات التحريرية البسيطة 
ك فييػػا ايضػػا يحػػدد المعمػػـ الطري ػػة التػػي سػػيبدأ بيػػا الػػدرس ك ىػػذا يتكقػػؼ عمػػ  االطػػار  العػػاـ لمػػدرس 

درسو بأثارة اىتماـ الطمبة بمكضكع الدرس سػكاء عػف طريػؽ عػرض كبصكرة عامة يجب اف يبدأ المعمـ 
مشكمة تشعر الطمبة بأىمية الدرس اك بتكجيو انظػارىـ الػ  ظػاىرة تتصػؿ بػالمحكر االساسػي لمػدرس اك 

 .بتكضيح التطكر التاريخي لدراسة مكضكع ما 
 الكسائؿ ك المكاد التعميمية :ك تتضمف -د
 سبة لتح يؽ اىداؼ الدرساختيار الكسائؿ ك االجيزة المنا-
 اختيار الكسائؿ المبلئمة لمستكه الطمبة -
 اختيار الكسائؿ التي تعمؿ عم  اثارة اىتماـ الطمبة ك جذب اىتماميـ  -
 التأكد مف صبلحيات الكسائؿ ك االجيزة ك المكاد التعميمية كتجريبيا قبؿ بداية الدرس بكقت كاؼ -
الػػػدرس ك معرفػػػة مػػػدل االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي تح يػػػؽ االىػػػداؼ ت يػػػيـ كػػػؿ كسػػػيمة تعميميػػػة قبػػػؿ تنفيػػػذ  -

 التعميمية المنشكدة.
 
:أذ  يفضػػؿ اف ينتيػػي الػػدرس بنػػكع مػػف التمخػػيص المفظػػي شػػفييا اك مككتبػػا اك  ممخــا الــدرس–ق 

كمييما ك مع اف ىذا التمخيص قد ال يككف مطمكبا في كؿ درس ك يتكقؼ ذلؾ عم  نكع الػدرس اال انػو 
يمية يساعد الطالب عم  فيػـ ك تتبػع الػدرس ك تكضػح لػو الن ػاط الرئيسػية التػي تناكليػا يعتبر كسيمة تعم

 .الدرس ك المبادأ العامة المستخمصة مف الدرس كمف ىناؾ يرل اف يعط  الممخص بعد الدرس
 
: ي كـ المعمػـ فػي ىػذه الخطػكة بػالتخطيط لت ػكيـ تعمػـ طمبتػو ام التأكػد مػف مػدل التكصػؿ  التقويم -ك

لبلىػػداؼ التعميميػػة المنشػػكدة ك ينبغػػي اف يسػػت ر فػػي ذىػػف المعمػػـ اف الم صػػكد مػػف ىػػذا لػػيس اصػػدار 
الحكـ عم  الطمبة فيناؾ عكامؿ عديدة قد تمنع الطمبة مف االستفادة مف الدرس فاليدؼ مف الت كيـ ىك 

يفيػد المعمػـ  اكتشاؼ نكاحي ال كة ك الضعؼ لدل الطمبة كالعمؿ عم  استكماؿ الن ص ك سد الثغػرات ك
 ايضا مف التعرؼ عم  اكجو ال صكر في خطتو اك في طرائؽ تدريسو ك يتضمف الت كيـ جانبيف :
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 االكؿ: ي يس النتائج المباشرة لمتدريس لتعمـ الطمبة لما تضمنو الدرس مف عرفة ك ميارات جديدة -
كاقػؼ جديػدة ك الميػـ ىنػا الثاني: ت كيـ ي يس قدرة الطمبة عم  االسػتفادة ك تطبيػؽ مػا تعممػكه فػي م -

ىػػك مفيػػـك التغذيػػة الراجعػػة يجػػب اف تػػتـ عمميػػة الت ػػكيـ خػػبلؿ سػػير الحصػػة حيػػث يخطػػط لت ػػكيـ تعمػػـ 
 طمبتو بنكعيف مف الت كيـ 

يظير في الحطػة بشػكؿ مسػتؽ ك انمػا يخطػط المعمػـ لتنفيػذه ضػمف اجػراءات ك  الت كيـ التككيني :ال-
 سير الخطة

ي الخطة الدراسية بشكؿ مست ؿ ك يخطط المعمـ لو في الخطة ليتـ تنفيذه الت كيـ الختامي : يظير ف-
 بعد االنتياء مف تنفيذ االنشطة ك االجراءات التدريسية.

 
: اختمفػت كجيػػات النظػر حػػكؿ اىميػػة تحديػد كاجبػػات منزليػػة لمطمبػة حيػػث يػػرل الواجبــات المنزليــة -ز

دراسػػة ك مراجعػػة دركسػػو  اال اننػػا نعت ػػد اف الػػبعض اف يتػػرؾ الطالػػب بحريتػػو فػػي طري ػػة اختيػػاره فػػي ال
الكاجبات المحمية ابعد مف ككنيا في عممية استذكار ك استرجاع اك تثبيت لممعمكمات حيث ي ـك المعمػـ 
في التخطيط لما سيكمؼ بو طمبتو مػف كاجبػات منزليػة ك ذلػؾ مػف اجػؿ ضػماف متػابعتيـ لعمميػة التعمػيـ 

يمكػف تح ي يػا داخػؿ هرفػة الصػؼ  اذ اف بعػض االىػداؼ المف كجو ك ت كيـ الطػبلب مػف جيػة اخػرل 
بؿ تحتاج مف التبلميذ ال يػاـ بػبعض االعمػاؿ ك االنشػطة خػارج هرفػة الصػؼ تعطػ  ليػـ بشػكؿ كاجػب 

 مف مدل تح يؽ تمؾ االىداؼ. التأكدمنزلي لتتـ متابعتيا في الحصص التالية ك 
 

 نماذج لخطط تدريسية
 أنموذج خطة تدريسية  في مادة االحياء                       

 الصؼ: الثاني المتكسط                                     الشعبة: أ
 دقي ةْٓالمادة :عمـ األحياء.                                        الزمف:

 الدرس : الثالث 
 المكضكع: شعبة اإلسفنجيات

 اليدف الخاصة:
 تزكيد الطبلب بالمفاىيـ كالح ائؽ العممية اآلتية: 
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 التعريؼ بشعبة اإلسفنجيات  كصفاتيا العامة  حيكاف اإلسفنج البسيط   التكاثر في اإلسفنج البسيط.
 األىداف السموكية:

 أواًل : المجال المعرفي
 أتكقع في نياية الدرس أف  يككف الطالب قادران عم  أف:

 عيش فييا اإلسفنجيات.يذكر األماكف التي ت -ُ
 يشرح العمميات التي يتـ عف طري يا تحكيؿ اإلسفنج إل  مادة تستخدـ لمتنظيؼ. -ِ
 يعدد الصفات العامة لشعبة اإلسفنجيات. -ّ
 يصؼ جسـ حيكاف اإلسفنج البسيط -ْ
 يٌسمي طب ات جدار جسـ حيكاف اإلسفنج البسيط . -ٓ
  مصشران عم  أجزاء الرسـ. سيطيرسـ مخططان لم طع في حيكاف اإلسفنج الب -ٔ
 يرسـ المظير الخارجي لمستعمرة اإلسفنج. -ٕ
 يعٌرؼ التناظر الشعاعي كما كرد في الكتاب المدرسي. -ٖ
 يذكر كظيفة الفميـ. -ٗ
 يبٌيف فائدة الث كب المنتشرة عم  جسـ اإلسفنج. -َُ
 يشرح طري ة التغذية في حيكاف اإلسفنج البسيط. -ُُ
 ئؽ التي يتكاثر بيا حيكاف اإلسفنج البسيط.يٌعدد الطرا -ُِ
 يشرح الطري ة البلجنسية التي يتكاثر بيا حيكاف اإلسفنج البسيط. -ُّ
 يكٌضح الكيفية التي تتككف بيا مستعمرة اإلسفنج البسيط. -ُْ
 يشرح مراحؿ الطري ة الجنسية لتكاثر حيكاف اإلسفنج البسيط. -ُٓ
 

 ثانيًا: المجال المياري
 حيكاف اإلسفنج البسيط.يرسـ  -ُ
 يفحص تحت المجير شريحة لحيكاف اإلسفنج البسيط. -ِ
 يعمؿ نمكذج لحيكاف اإلسفنج البسيط مف المكاد األكلية المتكفرة . -ّ
 

 ثالثًا:المجال الوجداني:
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 يعظـ قدرة الخالؽ سبحانو كتعال   عم  خم و ليذه األحياء الصغيرة. -ُ
 اكتشاؼ كدراسة ىذه األحياء. يثمف دكر العمماء كجيكدىـ في -ِ
 ينمي ركح التعاكف بيف الطبلب . -ّ

 الكسائؿ التعميمية:
جيػػػػػػاز المجيػػػػػػر الضػػػػػػكئي جياز العػػػػػػارض فػػػػػػكؽ الرأس)األكفػػػػػػر ىيػػػػػػد بركجكتر( جيػػػػػػاز عػػػػػػرض    

الشرائح)سبليد بركجكتر( نمكذج لحيكاف اإلسفنج البسيط   قطعة مػف اإلسػفنج الصناعي مصػكرات عػف 
 كعمبة عصير كمسطرة  كالسبكرة كالطباشير. شعبة اإلسفنجيات 

 
 سير الدرس:

 :دقيقة ( 3المقدمة )التييئة  ( )-أ
تعممنػػا فػػي الػػدرس السػػابؽ مػػف مكضػػكع عػػالـ الحيػػكاف أنػػكاع الحركػػة فػػي الحيكانػػات  كأمػػاكف تكاجػػدىا 

كعػػات  كعػػددنا صػػفات عػػالـ الحيكاف كعرفنػػا التنػػاظر كأنكاعػػو  كبينػػا سػػبب تصػػنيؼ الحيكانػػات إلػػ  مجم
بالنسبة إل  درجة ال رابة كدرجة التشابو كأعطينا أمثمةن عم  كؿ شعبة مف شعب عالـ الحيكاف  ثـ قارنػا 

 بيف الحيكانات كالنباتات .
 كسندرس اليـك أكؿ شعبة مف شعب عالـ الحيكاف  كىي شعبة اإلسفنجيات .

 فيؿ استخدـ أحد منكـ قطعة اإلسفنج في التنظيؼ؟
 المبلبس المصنكعة مف اإلسفنج؟كىؿ ارتدل أحد منكـ 

 ىؿ انتعؿ أحدكـ نعبلن مصنكعان مف اإلسفنج؟
 قد ت كلكف ما عبلقة ىذه األسئمة بدرسنا ليذا اليكـ؟

 دقيقة( 32العرض:_)  -ب
 يعمؽ المدرس صكران لحيكانات عالـ اإلسفنجيات .

 إسـ الشعبة: اسفنجيات
 قائبلن  المدرس يحمؿ قطعة إسفنج صناعي بيده كيعرضيا لمطبلب

:كمكػػػـ شػػػاىد قطعػػػة اإلسػػػفنج ىػػػذه التػػػي تسػػػتعمؿ فػػػي التنظيػػػؼ فػػػي المطػػػابل عادة كأحيانػػػان فػػػي مسػػػح 
السػػبكرات.ىذا اإلسػػفنج الػػذم نسػػتعممو ىػػك اإلسػػفنج الصػػناعي الػػذم حػػؿ محػػؿ اإلسػػفنج الطبيعػػي الػػذم 

 كاف يستعمؿ ساب ان في التنظيؼ.ىؿ تعرفكف لماذا حؿَّ اإلسفنج الصناعي محؿ الطبيعي؟
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 طالب:كذلؾ لرخص ثمنيف كسيكلة الحصكؿ عميو.
المػػدرس: أحسػػنت.بارؾ اهلل فيػػؾ.) ثػػـ يعػػرض قطعػػة مػػف إسػػفنج طبيعي(ىػػذه ال طعػػة التػػي تركنيػػا ىػػي 
جزء مف حيكاف اإلسفنج الذم ينتمي إل  شػعبة اإلسػفنجيات.فدذا سػافرتـ إلػ  أحػد السػكاحؿ البحريػة  قػد 

 ىناؾ.ىؿ تعرفكف أيف تكثر اإلسفنجيات بالتحديد؟تشاىدكف أحياء شعبة اإلسفنجيات فيي تكثر 
 طالب: تكثر في البحر المتكسط  كالبحر العربي.

المدرس: أحسنت   جػكاب صػحيح.كعمينا أف نعػرؼ أف ىيكػؿ حيػكاف اإلسػفنج الػذم نػرل ىػذه ال طعػة 
 منو يحتكم عم  مادة بركتينية عم  شكؿ ألياؼ  كتتخمؿ جسمو أشكاؾ .

 ال طعة؟ىؿ تركف أشكاؾ في ىذه 
 الطبلب:ال.

المدرس:لكي يككف اإلسفنج صالحان لبلستعماؿ بعػد الصػيد  تػزاؿ منػو المػادة الحيػة  كمػا يعمػؽ بػو مػف 
مػػكاد هريبػػة. ثػػـ تجػػرم عميػػو عػػدة عمميػػات  حتػػ  يصػػبح صػػالحان فػػي االسػػتعماؿ .كػػؿ ىػػذا تػػـ بجيػػكد 

ـ مف صنفو  كمنيـ مف عرؼ كيؼ العمماء الذيف بذلكا جيدا كبيران  فمنيـ مف اكتشؼ ىذا الحيكاف كمني
  يستفيد منو في التنظيؼ  كالصناعات المختمفة.

 فعمينا أف ن در عطاءىـ كجيدىـ  كنسير عم  خطاىـ في طريؽ العمـ كالمعرفة.
 مف يعرؼ ما ىي  العمميات التي تجرل عم  حيكاف اإلسفنج؟

 يمرر اإلسفنج بعمميات هسؿ كقصر كت طيع. طالب:
 . بؾ صحيح تمامان أحسنت جكا المدرس:

يمرر بعدة عمميات منيا الغسؿ  كال صر  كالت طيع  ثـ يباع في األسكاؽ ك)يكتب ىػذه الكممػات عمػ  
 السبكرة.(

فمف يذكر لنا  كاآلف سنتحدث عف الصفات العامة لشعبة اإلسفنجيات التي ينتمي ليا حيكاف اإلسفنج 
 صفة مف الصفات؟

كالػػػبعض منيػػػا فػػػي الميػػػاه العذبػػػة  كتكػػػكف مثبتػػػة عمػػػ    تعػػػيش معظميػػػا فػػػي الميػػػاه المالحػػػة طالػػػب:
 الصخكر.

يكتب الكممات عم  َالمدرس: أحسنت تعيش أفرادىا في المياه المالحة كالعذبة كتثبت عم  الصخكر.
 السبكرة. كاآلف مف يذكر لنا صفة أخرل؟

 طالب: ليا أشكاؿ مختمفة نف د تككف كاسية  اك كركية أك متفرعة.
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 سـ(.ّ-سـِطكاليا  فتتراكح بيف )كما كتختمؼ في أ
 يثني المدرس عم  إجابة الطالب كيكتب الكممات األساسية عم  السبكرة.

 ثـ يطمب مف الطبلب أف يذكركا صفة أخرل. 
 منيػػا األخضػػر  كاألحمػػر  كاألصػػفر  كالبرت ػػالي  كمػػا كتختمػػؼ مػػف حيػػث  :ليػػا ألػػكاف مختمفػػة طالػػب

 أك سميككني   أك ألياؼ بركتينية.تركيب الييكؿ فبعضيا ذات ىيكؿ كمسي   
 يشكر المدرس الطالب كيكتب المفردة البارزة عم  السبكرة  ثـ يطمب صفة أخرل.

يتركػػب جػػدار الجسػػـ مػػف طب تػػيف مػػف الخبليػػا طب ػػة خارجيػػة تسػػم  البشػػرة  كداخميػػة تسػػم   طالػػب:
 الطب ة المعدية الكعائية  كبينيما منط ة هير خمكية جيبلتينية ال كاـ.

 ب المدرس المفردات األساسية عم  السبكرة كيطمب صفة أخرل.يكت
 تناظرىا شعاعي. طالب:

 المدرس :أحسنت .كما معن  التناظر الشعاعي؟
 كنحصػػؿ فػػي كػػؿ مػػرة عمػػ   الطالػػب: حيػػث يمكػػف إمػػرار أكثػػر مػػف مسػػتك كاحػػد فػػي المحػػكر الطػػكلي

 قسميف متشابييف.
 :أحسنت  جكابؾ صحيح تفضؿ استرح. المدرس
 .ثـ يطمب مف طالب لخر أف يذكر صفة أخرل. المدرس المفردات األساسيةيكتب 
:تنتشػػر عمػػ  جسػػـ اإلسػػفنج ث ػػكب عديػػدة عػػف طري يػػا يػػدخؿ المػػاء مػػع مػػا يحممػػو مػػف مػػكاد  الطالػػب

كبعػػد عمميػػة التغػػذم  كىضػػـ الغػػذاء يخػػرج المػػاء مػػع مػػا يحكيػػو مػػف  هذائيػػة إلػػ  داخػػؿ الفػػراغ المركػػزم 
 يا تدع  الفميـ.فضبلت عف طريؽ فتحة عم

 المدرس: أحسنت.
 ثـ يكتب الكممات األساسية عم  السبكرة.

كبعد االنتياء مف ذكر جميع الصفات  يحػاكؿ المػدرس تمخيصػيا  كيطػرح بعػض األسػئمة  ليتأكػد مػف 
دراكيػا  استيعاب الطبلب لما كرد مف معمكمات حكؿ صفات شػعبة اإلسػفنجيات  ليتأكػد مػف اسػتيعابيا كاد

 .مف قبؿ الطبلب
 المدرس:أيف تعيش اإلسفنجيات؟ 

 كتككف مثبتة عم  الصخكر. تعيش معظميا في المياه المالحة  كالبعض في المياه العذبة  طالب:
 ما ىي أشكاؿ اإلسفنجيات؟ المدرس:
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 أك متفرعة. ليا أشكاؿ مختمفة  ف د تككف كاسية  أك كركية  طالب:
 ما ىي ألكاف اإلسفنجيات؟ المدرس:
 فمنيا األخضر كاألحمر كاألصفر كالبرت الي. ف مختمفة :ليا ألكا طالب
 :مـ تتألؼ ىياكؿ اإلسفنجيات؟ المدرس
 تختمؼ مف حيث تركيب الييكؿ فبعضيا ذات كمسي أك سمككني  اك ألياؼ بركتينية.  طالب:
 :ما فائدة الث كب المكجكدة في أجساـ اإلسفنجيات؟ المدرس
مكاد هذائيػة إلػ  داخػؿ الفػراغ المركػزم المدرس:أحسػنتـ يػا :يدخؿ منيا الماء مع ما يحممو مف  طالب

أبنائي  ل د كانت إجاباتكـ رائعة. ىؿ الحظتـ أف اهلل سبحانو كتعػال  ال ينسػ  مخمكقاتػو  فيػك يييػأ ليػا 
 أسباب الرزؽ  لكي تستمر في الحياة.

 كاآلف  ستتحدث عف حيكاف اإلسفنج البسيط الذم يمثؿ شعبة اإلسفنجيات.: المدرس:
 

 اإلسفنج البسيط
يعػػػرض المػػػدرس نمػػػكذج لحيػػػكاف اإلسػػػفنج البسػػػيط  قػػػائبل: الحظػػػكا إف اإلسػػػفنج حيػػػكاف دكرقػػػي الشػػػكؿ 

 يستدؽ عند قاعدتو ليس لو أقداـ. ىؿ تعرفكف لماذا ال تككف لو أقداـ؟

 
 طالب: ألنو يعيش مثبتان عم  الصخكر.

مركػزم  كلػو فتحػة كاسػعة فػي قمتػو  المدرس: أحسنت. كىك مجػكؼ مػف الػداخؿ  حيػث يكجػد الفػراغ ال
 ماذا تسم  ىذه الفتحة؟

 طالب: الفميـ.
 الحظكا كجكد الث كب الكثيرة عم  جسمو المدرس: أحسنت.

 .ما فائدة ىذه الث كب؟
 طالب: يدخؿ منيا الماء إل  الفراغ المركزم.



 71 

 إجابة صحيحة. مف يعدد لنا طب ات جدار جسـ اإلسفنج. المدرس: أحسنت 
 مف طب تيف ىما البشرة كالطب ة المعدية. تركب طالب:

 المدرس : أحسنت. كماذا يكجد بيف ىاتيف الطب تيف؟
 طالب: منط ة هير خمكية.

:أحسنت  الطب ة هيػر الخمكيػة كرد اسػميا فػي كتػابكـ بالجيبلتينيػة ال ػكاـ. ككممػة اليػبلـ كىػي  المدرس
 المفردة العربية الفصح  ليذا النكع مف المكاد.

 مف الرسـ   . االنتياءس م طعان في جسـ اإلسفنج يكضح تراكيب الجسـ. كبعد يرسـ المدر 
 يسأؿ  :ىؿ يتكاثر حيكاف اإلسفنج ؟

  ألنو كائف حي. طالب: نعـ يتكاثر
 :كـ عدد الطرائؽ التي يتكاثر فييا اإلسفنج؟ المدرس

 طالب: طري تاف جنسية كال جنسية.
 ؟.مف يشرح الطري ة البل جنسية المدرس: أحسنت

بكساطة البراعـ  حيث ينشأ برعـ قريبان مف الجزء األسفؿ مف الجسـ  كينمك ثـ ينفصؿ كيككف  طالب:
ًن باألـ مككنان مستعمرة اإلسفنج.  حيكانان جديدان.  كقد يب   متصبلن

 مف الرسـ االنتياءكبعد  المدرس: أحسنت  ثـ يرسـ مستعمرة اإلسفنج.
 يسأؿ: كمف يشرح الطري ة الجنسية؟

كخبليػا تناسػمية  يتكاثر اإلسفنج بالطري ة الجنسية  بدنتاج خبليا تناسمية ذكريػة تسػم  النطػؼ. طالب:
أنثكية تسم  البيكض. كتتحد إحدل النطؼ مع بيضة  فتتككف الزيجة  ثـ تنمك الزيجػة  لتكػكيف إسػفنج 

 جديد.
 المدرس: أحسنت.

 
 (دقيقة  5الممخا )-ج

 كعرفنػػػا أف اإلسػػػفنج حيػػػكاف  عرفنػػػا صػػػفات شػػػعبة اإلسػػػفنجيات ثػػػـ يمخػػػص مػػػا كرد فػػػي الػػػدرس قػػػائبلن:
 كأف شػػكمو  مثبتػػان عمػػ  الصػػخكر عنػػد شػػاطئ البحػػر كعرفنػػا أنػػو يعػػيش ينتمػػي إلػػ  شػػعبة اإلسػػفنجيات 

دكرقػػي   ك يتغػػذل مػػف خػػبلؿ مػػا يػػدخؿ إلػػ  فراهػػو المركػػزم عػػف طريػػؽ الث ػػكب المنتشػػرة عمػػ  جسػػمو 
 سية . فيؿ لديكـ أسئمة حكؿ المكضكع؟ كأنو يتكاثر بطري تيف جنسية كال جن
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كيعرض صكران عػف شػعبة اإلسػفنجيات مػف خػبلؿ جيػاز  ثـ يعرض فممان تعميميان عف حيكاف األسفنج  
 العارض فكؽ الرأس  أك جياز عرض الشرائح   كبعض النماذج كالمصكرات.

 دقائق(: 5التقويم:)-د
 س:أيف يعيش اإلسفنج؟

 س:ما ىي ألكانو؟
 ىيكمو؟س:مـ يتركب 

 س:ما الم صكد بالتناظر الشعاعي.
 س:كيؼ يتغذل اإلسفنج؟

 س:قارف بيف التكاثر الجنسي ك البلجنسي في اإلسفنج.
 الواجب البيتي:

 تحضير الدرس ال ادـ ) شعبة البلسعات(.-1
رسػـ اإلسػفنج البسػػيط  كمسػتعمرة اإلسػفنج )المظيػػر الخػارجي( فػػي الػدفتر مػع التأشػػير عمػ  أجػػزاء -ِ

 الرسـ.
تكميػػؼ الطمبػػة بالبحػػػث عػػف معمكمػػات كصػػػكر عػػف شػػعبة اإلسػػػفنجيات  فػػي المجػػبلت العمميػػػة أك -ّ

 األنترنت  مف أجؿ المساىمة في النشرة الجدارية التي تعمؽ في المدرسة.
 في البيئة. أنمكذج لحيكاف اإلسفنج البسيط مف المكاد األكلية المتكفرة  عمؿ-ْ

 المصادر
 مصادر الطالب:

-قَُّْ بغػداد   كزارة التربيػةِٓعمـ األحياء لمصؼ الثػاني المتكسػط.ط كلخركف حسيف عباس  -
 ـََِٗ

 مصادر المدرس:
بغػػػػػداد    كزارة التربيػػػػػة ِٓ عمػػػػػـ األحيػػػػػاء لمصػػػػػؼ الثػػػػػاني المتكسػػػػػط.ط حسػػػػػيف عبػػػػػاس كلخػػػػػركف --
 ـََِٗ-ىػَُّْ
-ىػػَُِْة  بغػداد  كزارة التربيػُِ لجنػة فػي كزارة التربيػة  ط عمـ الحيػكاف لمصػؼ السػادس العممػي-

 ـ.ُِٖٗ
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عػػدد مػػف المكسػػػكعات العمميػػة المصػػػكرة  منيػػا مكسػػكعة البػػػاب المفتػػكح الجػػػزء األكؿ الخػػاص بعػػػالـ -
 .ُٖٖٗالحيكاف  مصسسة عالـ الكتب  الطبعة العربية  الكاليات المتحدة األمريكية 

 
 أنموذج لخطة تدريسية في مادة عمم االحياء                    

 دقي ة                         ْٓالمكضكع / شعبة الديداف المسطحة.                                    الزمف/       
 الصؼ / الثاني المتكسط.                                                      الشعبة /        

ت العمميػػة اآلتيػػة : ) الديػػداف المسػػطحة ك إكسػػاب الطالػػب المفػػاىيـ كالمعمكمػػا -: األىــداف الخاصــة 
المميػػػزات العامػػػة ك  دكدة األكيػػػاس المائيػػػة ك دكرة حيػػػاة دكدة األكيػػػاس المائيػػػة ك طرائػػػؽ الكقايػػػة مػػػف 

 أضرارىا(.
  -: ـ األىداف السموكية      
 أتوقع في نياية الدرس يكون الطالب قادرًا عمى أن : -أواًل : في المجال المعرفي :     
 ؿ تسمية الديداف المسطحة بيذا االسـ .يعم .ُ
 يعدد ثبلثا مف الصفات العامة لشعبة الديداف المسطحة. .ِ
 يعدد الطب ات الجرثكمية التي تككف جدار الجسـ في الديداف المسطحة. .ّ
 يعطي مثاال عم  شعبة الديداف المسطحة ) كما كرد في الكتاب المدرسي(. .ْ
 البالغة.يحدد مكاف معيشة دكدة األكياس المائية  .ٓ
 يشرح دكرة حياة دكدة األكياس المائية. .ٔ
 يكضح الخطر المترتب عم  المعب مع الكبلب كال طط أك لمسيا. .ٕ
 يكضح أىمية الخطـ لدكدة األكياس المائية. .ٖ
 يعطي مثاال لشعبة الديداف المسطحة . .ٗ
 يذكر طرائؽ الكقاية مف دكدة األكياس المائية. .َُ

 -ثانيا: في المجال المياري:
 دكدة األكياس المائية البالغة.يرسـ  .ُ
 يعيف عم  رسـ لدكدة األكياس المائية مكاف المحجـ في الدكدة. .ِ

تنمية الميول واالتجاىات العممية وبعض أوجو القـيم والتقـدير لـدى  -:ثالثًا : في المجال الوجداني 
 -الطالب ومنيا:
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 جـ.يعظـ قدرة الخالؽ ) سبحانو كتعال  ( في خم و الكائنات صغيرة الح .ُ
 ي در جيكد العمماء في تحديد األخطار التي تسببيا دكدة األكياس المائية. .ِ
 يظير اىتمامان بالنظافة كعدـ لمس الحيكانات. .ّ
 ي رأ الكتب العممية كالمجبلت الخاصة بمكضكعات الديداف. .ْ
ك سػبكرة ك أقػبلـ ممكنػة ك   .Over head pr) جياز العػارض فػكؽ الػرأس  -: الوسائل التعميميةػ  

 مصكرات لمديداف المسطحة(.
 -يسير الدرس عم  كفؽ األنمكذج التكليفي بتسع خطكات كاآلتي: -:سير الدرسػ 
 : دقائق( 5التقديم ) .ُ

خمؽ اهلل ) سبحانو كتعال  ( عددان كبيران مف الكائنػات الحيػة بعضػيا نػافع كبعضػيا ضػار   كمػف      
الكائنات الصغيرة في الحجـ ليا تأثير كبير جدان في حياة اإلنساف كحيكاناتو عظمة الخالؽ أنو قد تككف 

 االقتصادية .
المػػدرس: فيػػؿ سػػمعتـ  باألكيػػاس المائيػػة التػػي تصػػيب بعػػض النػػاس كىػػؿ تعرفػػكف مػػا ىػػذه األكيػػاس  

 المائية ؟
 الطالب : ىي انتفاخ في بطف المصاب .  
اسة أنكاع شػعبة الديػداف المسػطحة كتحديػد األخطػار التػي المدرس :  بذؿ العمماء جيكدان كبيرة في در  

تسػػببيا لئلنسػػػاف كبعػػض حيكاناتػػػو االقتصػػػادية. فتعػػالكا معػػػي لنتعػػرؼ عمػػػ  بعػػػض أفػػراد شػػػعبة الديػػػداف 
المسػطحة فػػي درسػػنا ليػػذا اليػكـ )يكتػػب عمػػ  السػػبكرة عنػػكاف الػدرس( شػػعبة الديػػداف المسػػطحة  كأف مػػف 

كؿ مجمكعػػة حيكانيػػة فػػي سػػمـ التطكر)أكطػػأ مجمكعػػة( ذات تنػػاظر أىػػـ صػػفة لمديػػداف المسػػطحة إنيػػا أ
 جانبي إذ يبدأ التناظر الجانبي بالظيكر في أفراد ىذه المجمكعة كصعكدا في سمـ التطكر. 

 
 دقيقة (3 0العرض :  )   .2

 المدرس: في درسنا السابؽ تناكلنا الشعبة الثانية مف عالـ الحيكاف   مف يذكر لنا اسميا؟ 
 شعبة االسفنجيات   طالب اخر: شعبة البلسعات )أمعائية الجكؼ(. الطالب : 

 المدرس : أحسنت   مف يذكر لنا بعض الصفات العامة لشعبة البلسعات؟
 الطالب : كجكد المجسات   الخبليا البلسعة   كما أف تناظرىا كاف شعاعيان.  
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: يطػػػرح المػػػدرس سػػػصاالن بييئػػػة مػػػنظـ مت ػػػدـ 
:  كيػؼ يصػاب لعرض محتكل الػدرس كػاآلتي

 اإلنساف بدكدة األكياس المائية ؟
ي ػػـك المػػدرس بعػػرض مصػػكرات فػػي جيػػاز  

العػػػرض فػػػكؽ الػػػرأس لديػػػداف مسػػػطحة كيطمػػػب 
مػػػػػف الطػػػػػبلب أف يميػػػػػزكا بػػػػػيف ال طػػػػػع البالغػػػػػة 
)الحبمػػػػ ( كال طػػػػع هيػػػػر الناضػػػػجة مػػػػف خػػػػبلؿ 
المصػػػػكر المعػػػػركض أمػػػػاميـ لػػػػدكدة األكيػػػػاس 

 المائية .
 المدرس : ماذا تتكقعكف أف يحدث إذا اكتمؿ نضج ال طعة الحبم  لدكدة األكياس المائية ؟

 الطالب : تنفصؿ كتخرج مع فضبلت المصاب.  
يطمػػب المػػدرس مػػف الطػػبلب أف يسػػجمكا مبلحظػػاتيـ عػػف مػػا شػػاىدكه فػػي الخطػػكة السػػاب ة كبييئػػة     

 )ف رات نثرية( كالتييص لمدخكؿ في الخطكة البلح ة.
 ي ـك المدرس بطرح بعض األسئمة لمناقشتيا مع الطبلب ككاآلتي :    
 المدرس : لماذا تسم  الديداف المسطحة بيذا االسـ ؟ 
 ذلؾ ألف جسميا مضغكط مف السطحيف الظيرم كالبطني .الطالب : ك  
 المدرس : جيد . كاآلف ما الصفات التي ميزت أفراد ىذه الشعبة ؟ 

الطالب : أنيا ذات تناظر جانبي  ثبلثية الطب ات الخمكية كبالتالي فيي أكطأ الشعب الحيكانية جانبية 
يطمػب مػف الطػبلب التأشػير عمػ  كػؿ قطعػة التناظر. المدرس: يعرض رسما لػدكدة األكيػاس المائيػة ثػـ 

 مف قطع الدكدة عم  الرسـ . 
الطالب: ي كـ احػد الطمبػة بالتأشػير عمػ  مكاقػع جسػـ دكدة االكيػاس المائيػة كي ػكـ طالػب اخػر بدكمػاؿ 

 ب ية األجزاء.
 المدرس : أيف تعيش دكدة األكياس المائية في جسـ )المضيؼ الكسطي(؟

جسـ المضيؼ الكسطي مثؿ الكبد أك الرئتيف أك عضبلت اليديف  الطالب : تعيش في أم عضك مف 
 أك الرجميف كالكم  كالطحاؿ كالعظاـ كهيرىا.

 المدرس : جيد. كما السبب في ذلؾ برأيكـ ؟ 

 

 
 األكياس المائية البالغةالشكؿ يمثؿ دكدة 
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الطالب : السػبب فػي ذلػؾ يعػكد الػ  تحػكؿ البػيض الػ  أجنػة مشػككة تسػير مػع دـ المصػاب كبعػدىا  
 قت كاإلنساف أك األهناـ.تست ر في أم عضك مف جسـ المضيؼ المص 

 المدرس :عندما تنزؿ ال طعة الحبم  الممتمئة بالبيكض ىؿ تعيش الدكدة.؟
 الطالب : نعـ تحؿ محؿ ال طعة الحبم  لتصبح قطعة بالغة )حبم (الح ان .  

 المدرس : أحسنت   ما فائدة العنؽ بدكدة األكياس المائية برأيكـ ؟
 ة لتحؿ محؿ ال طعة التي تنزؿ .الطالب : مف العنؽ تتكلد قطع جديد 
 المدرس : أذا  فالعنؽ ىك الجزء المتخصص بتكليد ال طع المف كدة   كاآلف ما فائدة المحجـ؟  
 الطالب : لكي تثبت الدكدة نفسيا بجدار األمعاء الدقي ة لمحيكانات لكمة المحكـ.  

 المدرس : كما فائدة الخطـ في دكدة األكياس المائية؟
 الطالب : لكي تمتصؽ كتتعمؽ بجدراف األمعاء الدقي ة بكاسطة حم ة مف الكبلليب.  
المدرس : لماذا باعت ادكـ تككف معيشة دكدة األكياس المائية متطفمة؟ الطالب : ألنيا  تحصؿ عم   

هذائيا جاىز في األمعاء الدقي ة لمحيكاف المضيؼ لعدـ احتكائيا عم  جياز ىضػمي. المػدرس / بػارؾ 
 اهلل فيكـ. 

ي ػػـك المػػدرس بدعػػداد خريطػػة مفاىيميػػة بعػػد كتابػػة المفػػاىيـ عمػػ   شػػفافية لجيػػاز العػػارض فػػكؽ الػػرأس 
 التي كردت في الدرس كحذؼ المتكرر منيا ككاآلتي
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                                                                                                                                                                تريىد لت ور  جز  آخزي      

 )لتةىلشي    نام    لال       

                                                           

                                                             

 

                                                                                                                                      

                                           

                                                            

 

 

                                                                                          

                   

 

 تذبح لتةىلشي                            في لالنام   تارأصل بمتية ةمت لتجزلحةل 

                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      
 المدرس : اآلف كبعد دراستؾ لدكدة األكياس المائية ىؿ ترل مف الضركرم 

 ضرار ىذه الدكدة ؟ الكقاية مف أ

 شعبة الديدان المسطحة

 المائية البالغة دودة األكياس

تعيش في األمعاء الدقيقة للكالب والقطط 

 ()المضيف الدائم

تنفصل القطع الحبلى لتخرج مع غائط 

 الحيوان المصاب

تلوث األعشاب التي 

تتغذى عليها المواشي 

  ()المضيف الوسطي

يتلوث طعام اإلنسان 

 اوأدواته ببيوضه

يتحول البيض الى أجنة مشوكة في 

 األمعاء ثم تسير مع الدم

لتستقر في أحد أعضاء جسم 

 المصاب بصورة كيس مائي

ينشأ من جدار  الكيس عدد منن 

 الرؤوس تؤثر في العضو

اتالف الحيوان بأكمله 

 )بالحرق(للتخلص منها

تتلف األعضاء نتيجة كبر الكيس وتدافع 

 الخاليا لتخرج بصورة رؤوس

اذا ذبحت في المزارع ورميت 

 األعضاء من دون اتالفها

تناول المضيف القطع 

المصابة من المضيف 

 الدائم )الكالب(

تخرج الرؤوس من األكياس 

المائية وكل رأس يكون دودة 

بالغة في األمعاء الدقيقة آلكالت 

 اللحوم

 عالم الحيوان
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الطالب : عدـ لمس المضيؼ الدائـ ليذه الديداف ) الكبلب كال طط السائبة ( كخاصة مف األطفاؿ    
 كاالىتماـ بالنظافة كالكعي الصحي .

المػػدرس :ىػػؿ ىنالػػؾ ديػػداف أخػػرل مػػرت عميػػؾ فػػي دراسػػتؾ السػػاب ة تشػػبو دكدة األكيػػاس المائيػػة فػػي  
 معيشتيا ؟

 . اف المسطحة التي تصيب األمعاء الدقي ة لئلنساف ىي دكدة الب رة الشريطيةالطبلب :  مف الديد
 المدرس: ىؿ مف طرائؽ اخرل لمكقاية مف اإلصابة بيذه الدكدة مف هير ما ذكر في الكتاب؟

الطالب: نعـ مثؿ هسؿ الفكاكو كالخضركات بدمرار تيار مائي إلزالة أكبر ما يمكف مف ال طع الحبمػ  
 معم ة بالخضركات.التي قد تككف 

 طالب لخر: مف ىذه الخضركات ) الكرفس ك الكراث ك الخس ......الل(.
المػػدرس: أحسػػنتـ  كلزيػػادة معمػػكمتكـ اف ىػػذه الديػػداف ليسػػت محصػػكرة التطفػػؿ عمػػ  الكػػبلب كال طػػط 

( كمنيػػػا مػػا يتطفػػػؿ عمػػػ  Schistosoma كمنيػػا مػػػا يتطفػػؿ عمػػػ  دـ اإلنسػػاف كمػػػا ىػػك الحػػػاؿ فػػػي )
المكاشػػػي   أمػػػا بالنسػػػبة إلػػػ  كػػػبلب التربيػػػة  ككػػػذلؾ ال طػػػط المنزليػػػة فيػػػتـ عرضػػػيا عمػػػ  األسػػػماؾ أك 

 الفحص البيطرم كاجراء الم احات كالتطعيمات ليا كبالتالي يمكف مبلطفتيا.
 دقائق(:5التمخيا والغمق ).ٗ

 ي ػػـك المػػدرس بتمخػػيص الػػدرس بييئػػة ف ػػرات نثريػػة تكتػػب عمػػ  شػػفافية جيػػاز العػػارض فػػكؽ          
 -الرأس اختصارا لمكقت ككاآلتي:

ػ الديداف المسطحة : ىي الشعبة الثالثة لعالـ الحيػكاف   سػميت بيػذا االسػـ ألف جسػميا مضػغكط مػف 
الجانبيف الظيرم كالبطني   معيشتيا طفيمية في األمعاء الدقي ة لبعض لكمة المحـك كػالكبلب كال طػط   

 كبعضيا اآلخر لكمة األعشاب .
بالتفصػػيؿ كيطمػػب المػػدرس مػػف الطػػبلب رسػػميا  فػػي دفتػػر مػػادة عمػػـ األحيػػاء ككاجػػب  ػػػ دكرة حياتيػػا 

 بيتي.
.عػػدـ لمػػس الكػػبلب أك ال طػػط باأليػػدم مػػف قبػػؿ األطفػػاؿ بخاصػػة   ككػػذلؾ ُػػػ طرائػػؽ الكقايػػة : كىػػي 

.تشػػديد المراقبػػة عمػػ  المسػػػالل ) أمػػاكف الػػذبح ( ِبعػػدـ السػػماح ليػػذه الحيكانػػات بمعػػؽ أكانػػػي الطعػػاـ. 
  كاتبلؼ أنسػجة المكاشي المصػابة.
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 دقيقة( 4ـ التقويم )    
يكجػػو المػػدرس األسػػئمة عبػػر شػػفافية جيػػاز العػػارض فػػكؽ الػػراس لمتأكػػد مػػف مػػدل تح ػػؽ أىػػداؼ     

 ْالػػدرس   كيطمػػب مػػف الطػػبلب اإلجابػػة تحريريػػان فػػي األكراؽ مػػع تنبيػػو الطػػبلب اف الكقػػت محػػدد بػػػ )
 دقائؽ فحسب (.

 . تنتمي دكدة األكياس المائية ال  .................. ُ -اغ:: أكمؿ الفر ُس
 .تعيش دكدة األكياس المائية البالغة في ..............ِ                         

 .تسمية الديداف المسطحة بيذا االسـ؟ُ  -:عمؿ ما يأتي :ِس
 المعب معيا؟ .عدـ السماح لؤلطفاؿ بممس الكبلب أك ال طط أكِ                   

 دقيقة (1الواجب البيتي )
إلػػ  ىنػػا ينتيػػػي درسػػنا ليػػذا اليػػػكـ متمنيػػا لكػػـ أف تككنػػػكا فيمػػتـ الػػدرس أفػػػدتـ منػػو جيػػدان   فػػػي        

الػػدرس الم بػػؿ سػػنتناكؿ شػػعبة الديػػداف الجكفيػػة )الديػػداف الخيطيػػة( كمثػػاؿ عمييػػا دكدة اإلسػػكارس التػػي 
كىػػك تحضػػير (  َُُػػػ َُٖتسػػم  )ثعبػػاف الػػبطف(  كلممزيػػد مػػف المعمكمػػات العمميػػة تجػػدكنيا فػػي) ص

 الدرس الم بؿ كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.
  مصادر المدرس :

تػدريس العمػػـك فػػي (   ُٔٗٗالخميمػي   خميػػؿ يكسػؼ   عبػػد المطيػػؼ حسػيف   محمػػد جمػػاؿ ) .ُ
   دار ال مـ   دبي.العاـ مراحؿ التدريس

 ـ كالتعميـاستراتيجيات التدريس رصية معاصرة لطرؽ التعم(   ََِّزيتكف   حسف حسيف   ) .ِ
   السمسمة الرابعة   األردف. ْ  ط
   دار الشركؽ   عماف.ُ  ط أساليب تدريس العمكـ( ََِٓزيتكف  عايش محمكد  ) .ّ
 ِْحسػػػيف عبػػػاس كلخػػػركف   الكتػػػاب الم ػػػرر . عمػػػـ األحيػػػاء لمصػػػؼ الثػػػاني المتكسػػػط   ط .ْ

 ـ.ََِٖىػ ػ  ُِْٗجميكرية العراؽ ػ كزارة التربية   
   مصادر الطالب :

 ِْيف عبػػػػاس كلخػػػػركف   الكتػػػػاب الم ػػػػرر . عمػػػػـ األحيػػػػاء لمصػػػػؼ الثػػػػاني المتكسػػػػط   طحسػػػػ .ُ
 ـ.ََِٖىػ ػ  ُِْٗجميكرية العراؽ ػ كزارة التربية   
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 من قبل المشرف التربوي  –استمارة تقويم الطالب               
 ..............................اسم المدرسة                    اسم الطالب ..............................

 صباحي/مسائي   ........................                 والشعبة....................... اسم القسم 
 والمواد التي درسيا................ أ  المادة ............                الصف الذي يدرسو فيو ........

  2019/     /          -                      2019/        /          -تواريخ الزيارات 
 الدرجات الفقرات ت                                                                         

2 1 0 
    ييتم بمظيره العام  والمناسب لمتدريس في الصف و المدرسة             1
    النتاجات المنطقية لمدرس )المعرفية  الوجدانية  ,الميارية.( يتضمن لخطتو الدراسية 2
    يحدد كل ىدف بحسب اآلداء المتوقع من الطمبة وليس بحسب أداء المدرس.  3
    ..الخ( ,يقدر ,يستعمل ,يقيس ,يميز يعرف يبدأ اليدف السموكي  بفعل مضارع )مثل: 4
    وضوح صوتو وسالمة نطقو . 5
مقدمة لمدروس مثيرة لمدافعية والرغبة لمتعميم لدى طمبتو او تتحدى أفكارىم يخطط  6

 وتصوراتيم السابقة .
   

    يتجنب توظيف أساليب الدافع )الحافز(الخارجي وحدىا بدآلمن الدافع)الحافز(  الداخمي. 7
    يوفر جو تعميمي يوفر الحب واالمن والحرية في بيئة ولصف و المدرسة . 8
,والمواد القرائية ,والوسائل السمعية  يوظف المواد التعميمية )كالكتب المدرسية 9

 والبصرية والسبوة(في نشاطات تعميمية مثيرة لمتفكير..
   

يوظف الصمت القصير الذي يتخمل التفاعل المفظي التاحة فا التأمل والتفكير  10
 امام طمبتو. والمشاركة

   

يراعى التحرك الوظيفي في غرفة الصف )كاالقتراب من طالب يطرح سؤاآل ما يدلي  11
 عن االىتمام بما يقول ذلك الطالب(. معنية ,تعبيراً  بإجابة

   

    يعيد صياغة السؤال بأسموب أوضح أو تجزئتو ليتمكن طمبتو من إجابتو. 12
    المطروح..يشرك اكبر عدد ممكن من طمبتو في االجابة عن السؤال  13
    الراجعة الفوريين في أثناء المواقف التعميمية. والتغذيةيوظف التقويم  14
    يمخا االفكار العممية لمدرس  اذ يعتمد االغالق المناسب لو . 15
  المجموع     
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 قبل المشرف العمميمن  –استمارة تقويم الطالب                                  
 سم المدرسة ..................................ا             .............................. اسم الطالب

 صباحي/مسائي   ........................                 شعبة...........................اسم القسم وال
 المادةأوالمواد التي درسيا......................  ...............................الصف الذي يدرس فيو .........

 2019/     /          -,        2019/        /            -تواريخ الزيارات 
 
 الدرجات الفقرات   ت

2 1 0 

    التعميمية.تنسجم االىداف مع المقررات والمتطمبات المنيجية. واالنشطة  1  
    يالئم النشاطات التعميمية التنظيمو لطمبة مع مستوياتيم العقمية 2  

يطرح أسئمة مثيرة ألنواع التفكير المختمفة كاألسئمة السابرة وأسئمة التفكير   3   
 المتمايز. يراعي فييا  مستويات التفكير لدى الطمبة 

   

    .  بذلكوطرحيا الى المناقشة  كمما سمح الوقت  طمبتويرحب بأسئمة  4   
ينوع االنشطة التعميمية /التعممية )كاالنتقال من نشاط شفوي ,الى نشاط   5   

استخدام الحاسب اآللي مثال(مع المحافظة عمى  عممي  كالتجارب او كتابي أو
 الى االىداف التعميمية/التعممية لمدرس. باإلشارةوظيفة النشاط 

   

    يجيب االجابات الصحيحة  والذكية عن اسئمتو  او اسئمة طمبتو 6   
يراعي الفروق الفردية من حيث الذخيرة المعرفية والوجدانية والعقمية لدى  7   

 الطمبة في المناقشات الصفية .
   

الطالب من خالل االمثمة وطرح المواقف البيئية  بيئةيربط موضوع الدرس   8   
 الدرس . لتبسيط

   

    الصف  وأدارةيحافظ عمى النظام  9   
    يطالع مصادر متعددة و ويوفرىا  لطمبتو ليسر تعميميم . 10  

  المجموع                       
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 المصادر 
ـــنفس التربـــوي(   ُُٗٗ.   االزيػػػر جػػػاكم   فاضػػػؿ محسػػػف ) ُ ـــم ال  دار الكتػػػب  ُ  ط اســـس عم

 لمطباعة / جامعة المكصؿ
   دار المسيرة   عٌماف. ُ  ط " التعميـ المعرفي "( : ََِٕ.أبك رياش   حسيف محمكد )ِ
  دار المسػيرة  ُ"   طعمػـ الػنفس التربػكم(: "ََِٕ.أبك رياش   حسيف محمكد كزىرية عبد الحؽ )ّ

   عٌماف .
أصول إستراتيجيات ( : ََِٗكعبد الحكيـ الصافي) .أبك رياش   حسيف محمد كسميـ محمد شريؼْ

   دار الث افة   عٌماف. ُ  ط  التعمم والتعميم النظرية والتطبيق
  ترجمػة محمػد أمػيف المفتػي   تقيـيم تعمـم الطالـب التجميعـي والتكـويني( : ُّٖٗ.بمكـ   بنياميف )ٓ

 الطبعة العربية   دار ماكيدكىيؿ  ال اىرة . 
(تكظيػػػػؼ الشػػػػعر كال صػػػػة التعميمػػػػيف فػػػػي تػػػػدريس مػػػػادة عمػػػػـ ََُِ.البنػػػػداكم جميؿ خزعػػػػؿ حمػػػػكد)ٔ

,رســـالة االحيػػػاءكأثره فػػػي التحصػػػيؿ كحػػػب االسػػػتطبلع العممػػػي لػػػدل طػػػبلب الصػػػؼ الثػػػاني المتكسػػػط 
  جامعة بغداد  بغداد ماجستير غير منشورة

  الجامعػػػة  فس التربــوياساســـيات عمــم الـــن(  ُْٖٗ. تػػكؽ   محػػي الػػديف كعػػػدس عبػػد الػػرحمف )ٕ
 االردنية  عماف.

ـــــــتعمم(  ُٗٗٗ.  جػػػػػػػابر عبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد جػػػػػػػابر )ٖ ـــــــدريس وال   دار الفكػػػػػػػر ُ  طاســـــــتراتيجيات الت
 العربي.ال اىرة. 

 
(:" فاعمية ستراتيجيتي اإلدراؾ المعرفيػة كمػا فػكؽ المعرفيػة فػي التحصػيؿ َُُِ.جميؿ  كسف ماىر)ٗ

اطروحـــة فػػػي مػػػادة الكيميػػػاء كتنميػػػة تفكيػػػرىٌف العممػػػي"  كاالسػػػتذكار لطالبػػػات الصػػػؼ الخػػػامس العممػػػي
  جامعة بغداد  بغداد دكتوراه غير منشورة

  ِ  دار المسيرة  ط نظرية وممارسة -التصميم التعميمي(  ُٗٗٗ. الحيمة  محمد محمكد )َُ
 عماف.
  عماف ُ دار المسيرة ط طرائق التدريس العامة(ََِِ.الحيمة  محمد محمكد  ك تكفيؽ مرعي )ُُ

. 
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   دار المسيرة  عماف.ِ  ط ميارات التدريس الصفي(  ََِٕ.الحيمة  محمد محمكد )ُِ
  أستاذ طرؽ التػدريس فػي كميػة التربيػة  أسس التدريس الفعَّال(  ََِٗ. خفاجة  ميرفت عمي ) ُّ

 http://www.horoof.com/dirasat/tadreesfa3al.htmlجامعة أـ ال رل  
  كزارة التربيػػػػة ُ ط طرائــــق التــــدريس العامــــة(   ُٔٗٗ. الخكالػػػػدة   محمػػػػد محمػػػػكد كاخػػػػركف  )ُْ

 كالتعميـ  صنعاء
   إســتراتيجيات اإلدراك ومنشــطاتيا كأســاس لتصــميم التعمــيم  ( :ُْٗٗ.دركزة   أفنػػاف نظيػػر )ُٓ 
   جامعة النجاح   نابمس. ُط

اثر التدريس عم  كفؽ ستراتيجيات تعميمية  في اكتساب  (: ُٔٗٗ.الربيعي  نائؿ ىاشـ )ُٔ
اطروحة ,المفاىيـ االحيائية لدل    طبلب الصؼ         الثاني متكسط كدافعيتيـ لتعمـ االحياء

 . جامعة بغداد  بغداد دكتوراه غير منشورة
(فاعمية االنمكذج التكليفي في تحصيؿ طبلب الثاني متكسط ََُِ.الركابي  قصي قاسـ جايد )ُٕ

  جامعة بغداد  بغداد ,رسالة ماجستير غير منشورةكدافعيتيـ لتعمـ مادة عمـ االحياء    
   دار كائؿ   عماف.اإلدارة الصفية(  ََِّ.  رمزم فتحي ىاركف ) ُٖ
  دار التدريس الصفي سيكولوجية ( ََِٕالرحيـ كشاكر ع مة المحاميد ).  الزهكؿ  عماد عبد ُٗ

   عماف.ُالمسيرة  ط
   دار الفكر العربي  ال اىرة.ُ  طاإلدارة المدرسية والصفية(  ََِٖ.الزىيرم  إبراىيـ عباس )َِ
 .  دار الفكر   عمافُ  ط التعمم والتعميم الصفي(   ُٖٗٗ.  الزيكد  نادر فيمي كاخركف )ُِ
   دار الشركؽ   عماف.ُ  ط أساليب تدريس العموم(  ُْٗٗ.زيتكف  عايش محمكد )ِِ
  مركز يزيد   الكرؾ. ادارة التعميـ كالتعمـ الصفي( ََِٓ.السفاسفة عبد الرحمف ابراىيـ )ِّ
   اساسيات التدريس   ََِٓ.شبر  خميؿ ابراىيـ ك عبد الرحمف  جامؿ كعبد الباقي ابك زيد   ِْ

 دار المناىج   عماف
   مكتبة االنجمك المصرية   ال اىرة. عمم النفس المعرفي المعاصر( : ُِٗٗ.الشرقاكم   أنكر )ِٓ
الت ػػػػػكيـ التربػػػػػكم لممنظكمػػػػػة التعميميػػػػػة اتجاىػػػػػات   ( َََِ. شػػػػػعمة  جميػػػػػؿ محمػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػميع )ِٔ

  دار الفكر العربي ال اىرة .ُ طكتطمعات
عمػػـ ( ََِٓيؽ فػػبلح عبلكنة  عبػػد الناصػػر ذياب معاكيػػة ابػػك هػػزاؿ).العتـك عػػدناف يكسػػؼ  شػػفِٕ

  دار المسيرة  عماف.النفس التربكم النظرية كالتطبيؽ

http://www.horoof.com/dirasat/tadreesfa3al.html
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  دارسراج عماف. ُ طعمم النفس التربوي( ََِِ(    )ُٓٗٗ.هانـ  محمكد محمد)ِٖ   
  دار الفكػر العربػي    ُ  ط االختبارات النفسية تقنياتيـا واجراءتيـا(  ُٔٗٗفيصؿ  عبػاس )  -ِٗ

 بيركت.                                               
ــــيم( َُٗٗال ػػػػذافي فرحاف محمػػػػد)- َّ ــــتعمم والتعم ــــات ال  منشػػػػكرات الجامعػػػػة المفتكحػػػػة ّ ط نظري

 طرابمس.
   دار الشركؽ   عماف     نماذج التدريس الصفي(   ُٖٗٗ. قطامي   يكسؼ كنايفة قطامي )ُّ
   دار الشركؽ   عماف    سيكولوجية التعمم والتعميم الصفي(  ُٖٗٗقطامي   يكسؼ ).ِّ
   عماف.ُ  دار المسيرة   طالتدريس الفعال(  ََِٗ.الطناكم  عفت مصطف  )ّّ
  دار الفكػػر   إدارة الصــفوف األســس الســيكولوجية(  ََِٓ.  قطػػامي  يكسػػؼ كنايفػػة قطػػامي )ّْ
  عماف.  ِط

   دار الشرؽ   عٌماف  نماذج التدريس الصفي ( : ُٖٗٗ.قطامي   يكسؼ كنايفة قطامي )ّٓ   
اتجاىـات حديثـة فـي عمـم الـنفس ( : َُُِ.محمد   شذل عبد الباقي كمصطف  محمد عيسػ  )ّٔ

   دار المسيرة   عٌماف.  المعرفي
   دار الكندم   عماف. سيكولوجية التعمم والتعميم( .   ُٔٗٗمنسي  حسف عمر). ّٕ
   دار الفرقاف  عماف. ِط ( عمم النفس التربوي ,َُٗٗ. نشكاني   عبد المجيد )ّٖ
ـــوم( : ََِٓ..   اليكيػػػدم   زيػػػد )ّٗ ـــي تـــدريس العم   دار الكتػػػاب  ُ  ط  األســـاليب الحديثـــة ف

 الجامعي   العيف .

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 لمادة التربية العممية   وصف المقرر

 الصف الرابع / طمبة قسم عموم الحياة  ) أ / مسائي(

 العفون حسين نادية. د . أ

 وصف المقرر

 

 /جامعة بغدادابن الييثم -كمية التربية لمعموم الصرفة  المؤسسة التعميمية .1

 التدريس في قسم عموم الحياة   القسم الجامعي / المركز .2

 EPS  435التربيت العمليت )المشاهدة والتطبيق( اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فييا .4

 أشكال الحضور المتاحة .5

 التزام بالحضور داخل القاعة الدراسية

 التزام بالحضور في المدارس التي يتم زيارتيا لممشاىدة

 التزام بالحضور في المدارس التي يتم التطبيق النيائي فييا 

 8109-8108 الفصل / السنة .6

 )الكمي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعت دراسيت فضال عن ساعاث االشراف على المطبقين لمدة  08

 يوما... 45

 8109-8108 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .0

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا 
القصوى من فرص التعمم المتاحة. والبد من الربط بينيا وبين وصف مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 البرنامج.



 أىداف المقرر .9

 توجيو الطمبة نحو مينة المستقبل ودورىا في بناء المجتمع .1
الدروس الفعمية ومن تييئة الطمبة عمميًا لبدأ خبراتيم التدريسية من خالل زيارة المدارس ومشاىدة  .2

 خالل التطبيق الجمعي.
تييئة فرصَا عممية مباشرة لمطمبة لدمج المبادئ والمفاىيم العممية والتربوية والنفسية مع الخبرات  .3

 الواقعية في الصفوف المدرسية.  توالمسؤوليا
  التطبيقات مدة اثناء ذلك ،وتوظيف وأىدافيا الييا والحاجة واىميتيا العممية التربية معنى عمى التعرف .4

 .    والمدرسة الصف داخل المتعمم سموك لفيم
 مدة اثناء ذلك ،وتوظيف وأىدافيا الييا والحاجة واىميتيا العممية التربية معنى عمى التعرف  .5

 . والمدرسة الصف داخل المتعمم سموك لفيم  التطبيقات
 من كل ومسؤوليات حقوق حيث من التدريسية التطبيقات بتنظيم الخاصة بالتعميمات المتعمم تزويد  .6

 .المطبق والطالب المدرسة ومدير التربوي المشرف
 من الوسيمة وعمل واالنواع المبادئ حيث من العممية التربية في التعميمية والتقنيات الوسائل دور ادراك .7

 . المتوفرة المواد
 وعناصرىا وانواعيا أىميتيا وادراك التدريسية الخطة كتابة كيفية عمى التعرف من المتعمم تمكين  .8

 .ونماذجيا وتنظيميا
 المختبرات و تعميمية ال التقنيات و الحديثة التدريس طرائق باستخدام الخاصة الميارات تطوير  .9

 .   التخرج بعد التدريس أتقان و االداء حسن عمى الطمبة تساعد التيلمعموم   العممية
 بعد سموكيم تكسب التي و سالتدري بمينة الخاصة القيم و االتجاىات اكتساب عمى الطمبة مساعدة  .11

 .  تكامميا تحقيق و شخصياتيم بناء في كبيرا دورا تؤدي و االستقرار من نوعا التخرج
                                                                           .                                                                                                                             التخرج بعد التدريس بمينة لمقيام مينيا و تربويا و نفسيا المطبقين/ الطمبة أعداد    .11

 

 

 مخرجات التعمم وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .01
 المعرفة والفيم  -أ
 تعريف الطمبة بمعنى التربية العممية وأىدافيا -0أ
 والتزام بيا خالل فترة التطبيق الجمعي توضيح اخالقيات مينة التعميم  -8أ
 والتدريب عمييا  تعريف بخصائص المعمم الجيد  -3أ
 تعريف الطمبة ميارات التدريس ) كفايات المعمم ( -4أ

  بالموضوع الميارات الخاصة  -ب 
المدرسين ، يمثل صورة مصغرة لمدرس أو جزءًا من أجزائو أو ميارة من –تدريب الطمبة  - 0ب

 مياراتو، تحت ظروف مضبوطة، ويقدم لعدد محدود من المتعممين أو المعممين المتدربين

ير المدرسين عمى مواقف تعميمية حقيقية تشبو غرفة الفصل العادي، غ–يتدرب فيو  الطمبة   - 8ب
 –المطبق–أنيا ال تشتمل عمى العوامل المعقدة التي تدخل عادة في عممية التدريس. ويتدرب   الطالب 



 عمى ميارة تعميمية واحدة أو ميارتين، بقصد إتقانيما قبل االنتقال إلى ميارات جديدة. –في الغالب 
 دقيقة  في المتوسط (  05-01يتم في وقت قصير ) حوالي  - 3ب

المطبق عمى طريقة معينة من طرائق تدريس المادة الدراسية. ومنيا –لتدريس   لمطالب ا يعتمد -4ب 
يختار أذ لممرحمة المتوسطة   األحياءالذي يعتمد فيو المتدرب عمى كتاب مقرر في البرنامج كتب عمم 

ءات الطالب جزءًا من درس من دروس الكتاب المقرر، ويحدد الميارة التي سوف يتدرب عمييا، واإلجرا
واألنشطة التي سوف يقوم بيا، ثم يعد درسو ويقدمو بناء عمى ذلك، وفي ضوء الطريقة واإلجراءات التي 

 تدرب عمييا .

  .المطبق فرصة لمحصول عمى تغذية راجعة بشأن ىذا الموقف التدريسي–يعطى  الطالب -5ب

عممي؛ حيث يقوم بإلقاء ىذه ىي المرحمة العممية التي يترجم فييا المتدرب خطتو إلى واقع   -6ب
درسو حسب الخطة التي رسميا، والزمن الذي حدده لتنفيذىا. وىذه المرحمة تشمل كل ما وضع في 

خطة الدرس، من ميارات وأنشطة، وعمى المتدرب أن يتنبو لموقت الذي حدده لنفسو؛ بحيث ال يطغى 
جانبية؛ فينتيي الوقت قبل نشاط عمى آخر، وال يخرج عن الموضوع األساس إلى موضوعات أو قضايا 

 اكتمال األنشطة المرسومة.
، وبخاصة إذا كان التدريس  الطمبة المطبيقين  ن من أىم ما يميز ىذه المرحمة ىو تبادل األدوار بينإ 

  المشاىدين .يقدم لمزمالء من الطمبة المطبقين 

ن غمب عمييا التصنع والتكمف، مفيدة لكل من ال متدرب والمشاىد، وميمة في ال شك أن ىذه الحالة، وا 
التغذية والتعزيز، وتطوير عممية التدريس. فالمتدرب سوف يتمقى تغذية مفيدة من زمالئو المشاىدين، 

، ويستفيد من ذلك كمو عندما يقف أمام طالب في الطالب المطبق والمشاىد سوف يقدر موقف 
 الصفوف حقيقية أثناء التطبيق الجمعي .

تعد ىذه المرحمة من أصعب المراحل وأكثرىا تعقيدًا وشفافية، ألنيا ال تقتصر  الحوار والمناقشة -7ب 
بداء الرأي في أداء الطالب  نما تشمل أيضًا النقد وا    المطبق .-عمى التحميل والحوار، وا 

سير الحوار والمناقشة، وال يقمل من قدرة  الطمبة  عمى  اليؤثرعمى حضور المشرف التدريسي عمى أنو 
يم بحرية تامة، فقد ينظر الطالب المطبق كأنو مدرس حقيقي وىو يتحدث مع زمالئو ويناقشيم إبداء رأي

 بحرية تامة.

عادة ال يوجد تالميذ حقيقيين  داخل القاعات الدراسية لمتطبيق الجمعي فيمجأ الطالب المطبق  -8ب  
إلى االستعانة بزمالء المتدرب ليقوموا مقام التالميذ الحقيقيين و ىو نوع من التعميم التمثيمي 



 

 

 

Simulated Teaching  . 

 االتي:المطبق ىي –الطالب عمييا التي يتدرب  ميارات التفكير -ج
 التفكير الحاذق -0ج
 التفكير الناقد -8ج
 اتخاذ القرار  -3ج
 حل المشكالت   -4ج
 االستدالل ( –االستنتاج  –المقارنة  –التنؤ  –التفسير  –ميارات التفكير االساسية )المالحظة   -5ج 

 

 

 طرائق التعميم والتعمم     

 المحاضرة المبرمجة -0
 المناقشة والحوار  -8
 المصغر شبو  التعميم -3
 النمذجة بطريقة م يالتعم -4
 .  Simulated Teachingالتعميم التمثيمي  -5

 
 

 طرائق التقييم      
 امتحان تحريري  -0
تطبيق فردي وتوزع  الدرجة عمى )الخطة الدراسية والوسائل التعميمية المستخدمة وتنفيذ الدرس  -8

ة االسئمة المطروحة خالل تنفيذ ر والتييئة النفسية لو  استخدام السبو شخصية الطالب  مقدمة الدرس 
  ماعتماد استمارة التقيي ( ويتم من خالل الدرس

 المشاطات االخرى -3
 تقيم الخطط الدراسية بعد االنتياء من فترة التطبيق الجمعي)األسابيع الستة (  -4
 اعتماد استمارة تقييم مدير المدرسة . -5

 طرائق التعميم والتعمم     

يحتوي عمى جميع أذ تطبيقي حقيقي، ال يختمف كثيرًا عن التدريب عمى التدريس الكامل؛  بتدري   
عناصر التدريس المعروفة؛ كالمعمم، والطالب أو من يقوم مقاميم، والمشرف، والميارات التعميمية، 

ذا كانت بعض المواقف فيو مصنوعة، فإن فيو من المزايا  والوسائل المعينة، والتغذية والتعزيز، والتقويم. وا 
ما ال يوجد في غيره من أنواع التدريس العادية الكاممة، كالتغذية الراجعة والتعزيز الفوري والنقد الذاتي 

وتبادل األدوار ونحو ذلك. ولمتطبيق الفردي فوائد ومزايا عديدة، ال في التدريب عمى التدريس وحسب، بل 



 

الطمبة  خرى من ميادين التعمم والتعميم، كالتدريب عمى إعداد المواد التعميمية، وتقويم أداءفي ميادين أ
 المطبقين .

 

 طرائق التقييم    

االمتحان 
 التحريري

التطبيق 
 الفردي 

 يةالدراس طتقييم الخط
 لمتطبيق الجمعي 

المدرسة  تقيم مدير
التي طبق بيا 

 الطالب

 التطبيق الجمعي  النشاطات

15% 11% 11% 5% 11 51 % 

 اسابيع  6مدة التطبيق الفردي في المدارس 

 %05اآلتية  لتقيم الطالب المطبق في القاعة الدراسية وتكون الدرجة من  ماعتماد استمارة التقيي  

 انًيبراد انفزػيخ انًيبراد األطبطيخ م

3 2 1 0 

1 
ييبراد اإلثبرح 

 ًانزشٌيك

 . انذرصيمذيخ 

 . انزجبه انطالة نهذرص انجذيذإثبرح 

 .ٌع رذكيزىى ثًؼهٌيبريى انظبثمخ انًزرجطخ ثبنًٌض

 . رشٌيميى نهذرص انجذيذ 

 رنًيخ ػظًخ انخبنك ين خالل يٌاضيغ انذرص 

        

2 
ييبراد األطئهخ 

 ًاإلجبثبد

 . اخزيبر انظؤال ًًضٌح انيذف ينو

 . نًظزٌٍ انطالةانظؤال ينبطجخ 

 . ًرٌليذ طزح كم طؤالرنٌيغ األطئهخ 

 . يزاػبح يظزٌٍ انطالة ًانفزًق ثينيى في لجٌل اإلجبثخ 

        

3 
ييبراد اطزخذاو 

 رمنيبد انزؼهيى

 . ينبطجخ انٌطيهخ نهًيبرح ًًضٌح انيذف ينيب 

 . اطزخذاييب في انٌلذ انًنبطت
        



 

 . نجبح انٌطيهخ في رحميك انيذف

 . طاليخ اطزخذاييب ين اننبحيخ انفنيخ 

4 
رنٌيغ ييبراد 

 انًثيزاد 

 . انزحزن داخم انفصم ثطزيمخ ينظًخ ًىبدفخ

 . رغييز اننشبط ًاالنزمبل ين ييبرح إنَ أخزٍ 

 . االطزؼبنخ ثبنيذين ًانؼينين ًحزكبد انجظى

 . ثنٌػيو؛ انًظًٌع ًانصبيذ ًثيزاد اطزخذاو ان

        

5 
 ييبراد انزؼشيش

 انزاجؼخ خًانزغذي

 . حظت انًٌلذ انزؼهيًي اطزؼًبل ػجبراد انمجٌل ًانًجبيهخ  

 اإلجبثخ انصحيحخ.  في ًٌفكانطبنت انرؼشيش  اجبثبد  

 ثؼذ إجبثخ انطبنت .إػطبء انزغذيخ انًزرذح  

 . يزاػبح انفزًق ثين انطالة في انزؼشيش

        

6 
اػذاد انخطخ 

 انذراطيخ 

 أػذاد األغزاض انظهٌكيخ ثصٌرح جيذ 

 كزبثخ انًجبالد انثالثخ نالغزاض انظهٌكيخ 

 رحذيذ انطزيمخ انًالئًخ نهزذريض 

 رٌسيغ انٌلذ حظت خطٌاد طيز انذرص 

 يزاػبح االطئهخ رفكيزيخ في خطخ انذرص 

 اطزخذاو انخزائط انًؼزفيخ في انخطخ انذراطيخ  

 رثط يٌضٌع انذرص ثيئخ انطبنت 

 اطزخذاو يهخص انذرص 

 بئي نًٌضٌع انذرص اػزًبد انزمٌيى انني

 اػزًبد يصبدر أضبفيخ نهًذرص يغ انكزبة انًذرطي 

 

    

 انًجًٌع  
 % 01نيزحظت انذرجخ ين  0ثى رمظى ػهَ  01انذرجخ اننيبئيخ ين 

    

 

 

 



 

 

 الميارات  العامة والمنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطمبة عمى كيفية ادارة الصف وتييئة البيئة الصفية لمتعمم -0د

 تدريب الطمبة عمى  ميارة صياغة األىداف واإلغراض السموكية في التدريس -8د

 تدريب الطمبة عمى ميارة أعداد الخطط اليومية -3د

 اعتماد طرائق التدريس الحديثة بالتدريس  تدريب الطمبة عمى    -4د

  الطمبة عمى كيفية تحقيق االنضباط السموكي داخل الصفتدريب  -5د

 



 بنية المقرر .11

 مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعميم

تعريف الطمبة بمعنى  - 2 1
 التربية العممية وأىدافيا

التربية العممية وآداب 
الطالب المشاىدة عند 

 زيارة المدارس

المحاضرة 
المبرمجة و 

المناقشة 
 والحوار 

 

 امتحان تحريري

2 2 
توضيح اخالقيات مينة  -

والتزام بيا خالل التعميم 
 فترة التطبيق الجمعي

 أخالقيات مينة التعميم
المحاضرة 
 المبرمجة

 امتحان تحريري

3 2 
تعريف الطمبة بخصائص  -

المعمم الجيد لمتدريب 
 عمييا

 الجيدخصائص المعمم 
المحاضرة 
 المبرمجة

 امتحان تحريري

4 2 
تعريف الطمبة ميارات  -

 .التدريس
 

كفايات المعمم ) ميارات 
وىي : التييئة ,  التدريس

الغمق و التغذية الراجعة , 
التعزيز, اساليب تنويع 

المثيرات, الوسائل 
التعميمية, االسئمة 
الصفية, استعمال 

 (السبورة

المحاضرة 
المبرمجة 
  والنمذجة

 امتحان تحريري

5 2 
تدريب الطمبة عمى كيفية  -

تحقيق االنضباط 
 السموكي داخل الصف

 إدارة الصف وتنظيمو
المحاضرة 
المبرمجة 
 والنمذجة

 امتحان تحريري

6 2 

 تدريب الطمبة عمى -
اعتماد طرائق التدريس 

 الحديثة بالتدريس 
 

 الخطة اليومية والسنوية
المحاضرة 
المبرمجة 
 والنمذجة

 تحريريامتحان 

تدريب الطمبة عمى   - 2 7
ميارة الطمبة لصياغة 

المحاضرة تدريب عمى كتابة الخطة 
المبرمجة 

اعداد عدد من 
االغراض 



األىداف واإلغراض 
 السموكية في التدريس

 اليومية

 

 

 

 

والمناقشة 
 والحوار 

 

السموكية من 
خالل االطالع 

عمى المادة 
الدراسية في كتب 

عمم األحياء 
لممرحمة 

 المتوسطة 

8 2 
إكساب الطمبة ميارات التدريس 
الجيد وتجنب السموكيات غير 

 الجيدة في المستقبل في التدريس

ين من مشاىدة مدارس
 خالل زيارة احدى المدارس 

 ة+ مناقش

 النمذجة 
المناقشة و

 والحوار
 

9 2 = 

ين من مشاىدة مدارس
 خالل زيارة احدى المدارس 

 ة+ مناقش

 

 النمذجة
المناقشة و

 والحوار
 

11 2 = 

ين من مشاىدة مدارس
 خالل زيارة احدى المدارس 

 ة+ مناقش

 

 النمذجة
المناقشة و

 والحوار
 

11 2 = 

ين من مشاىدة مدارس
 خالل زيارة احدى المدارس 

 ة+ مناقش

 

 النمذجة
المناقشة و

 والحوار
 

12 2 
كفايات  تدريب الطمبة عمى

  التدريس 
 

تطبيق فردي 
داخل القاعة 

ة الدراسي
 واعتماد

التعميم التمثيمي 
Simulated 

اعتماد استمارة 
 مالتقيي



Teaching  . 
 

13 2 
كفايات  تدريب الطمبة عمى

  التدريس 
 

تطبيق فردي 
داخل القاعة 

 الدراسية

اعتماد   
 ماستمارة التقيي

14 2 
كفايات  الطمبة عمىتدريب 

  التدريس 
 

تطبيق فردي 
داخل القاعة 

 الدراسية

اعتماد استمارة 
  مالتقيي

15 2 
كفايات  تدريب الطمبة عمى

  التدريس 
 

تطبيق فردي 
داخل القاعة 

 الدراسية

اعتماد استمارة 
 مالتقيي

 عطمة نصف السنة

 

1   
 المطبقين  –الطمبة مناقشة

قبل بدء  التطبيق والذىاب 
 الى المدارس

المناقشة و
 والحوار

 

2  

ب عل ميارات التدريس   يالتدر  
أثناء التطبيق الجمعي , أي قبل 

تخرج الطالب وممارستو مينة 
التدريس في تخصصو بمادة عمم 

  األحياء

 
تطبيق جمعي 

 في المدارس
اعتماد استمارة 

 مالتقيي

3  =  = = 

4  =  = = 

5  =  = = 

6  =  = = 

7  =  = = 



 

 

 

 

 

 

 

8 2 

التعرف عمى الواقع المدرسي في 
مدارسنا وكيفية التعامل مع الطمبة  

وواقع المختبرات التعميمية في 
 المدارس 

مناقشة بعد انتياء 
 التطبيق 

مناقشة المشكالت التي 
واجيت الطمبة المطبقين 
في فترة التطبيق الجمعي 

في المدارس وتقويم 
 التعميميةوواقعالعممية 

 المدارس الثانوية
)المتوسطة 

واالعدادية(وصياغة 
مقترحات لتحسين اجراءات 

 التطبيق

المناقشة و
 والحوار

تقيم دفاتر كتابة 
الخطط اثناء فترة 

 التطبيق 

وتقييم الوسائل 
التعميمية 

المستخدمة خالل 
 ىذه الفترة 

9 2 =  = = 

11 2 =  = = 

11 2 =  = = 

12 2 =  = = 

13 2 =  = = 

14 2 =  = = 

05 8 =  = = 



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطموبة :

  النصوص
 األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

  من قبل تدريسية المادة  التدريسية والخطط النموذجية المعدة لمطمبة تاعتماد محاضرا

 المصادر االضافية :

 (, إدارة التعميم والتعمم الصفي, دار يزيد لمنشر, الكرك.2115)السفاسفة, عبد الرحمن إبراىيم  -

 , دار المسيرة, عمان.     1(, تطبيقات عممية في التربية العممية, ط2119طوالبة, ىادي محمد ) -

 , دار الفكر, عمان.    1(, إعداد المعمم تنميتو وتدريبو, ط2115عبد السميع, مصطفى وسيير محمد حوالة ) -

 (, تصميم المواقف التعميمية في المواقف الصفية2111لعزيز, حمدي احمد وفاتن عبد المجيد فودة )عبد ا -

 , دار الفكر, عمان.  1التقميدية وااللكترونية, ط   

 , 1(, مناىج وطرائق تدريس العموم, ط2111لعفون, نادية حسين يونس وفاطمة عبد األمير الفتالوي )ا -

 غداد.دار الكتب والوثائق, ب   

 , دار الكتاب الجامعي, العين.  1(, األساليب الحديثة في تدريس العموم, ط2115اليويدي, زيد ) -  

 مقررة كتب توجد ال:  المقرر كتب
 

متطمبات خاصة ) 
وتشمل عمى سبيل 
المثال ورش العمل 

والدوريات والبرمجيات 
 والمواقع االلكترونية (

 بتحضير المواد والوسائل التعميميةورش عمل لتطوير ميارة الطمبة 

 

الخدمات االجتماعية ) 
وتشمل عمى سبيل 
المثال محاضرات 
الضيوف والتدريب 
الميني والدراسات 

 الميدانية ( 

أمام الطمبة في مادة عمم  ةس نموذجيو من أعدادية المتميزين لتقديم در  يناستضافة مدرس
 .األحياء لممرحمة اإلعدادية

 .اإلعدادية و المتوسطة المدارس في الرابعة المرحمة طمبة تطبيق عمى االشراف

 

 



 

 

 

 القبول  .13

 المتطمبات السابقة

 مقرر المناىج وطرائق التدريس 

 مقرر عمم التفس العام والتربوي 

 مقرر اإلدارة التربوية والتعميم الثانوي 

 مقرر اإلرشاد التربوي والنفسي 

 

 81 أقل عدد من الطمبة 

 41 أكبر عدد من الطمبة 
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