
 محاضرات مادة التربية العملية                        المرحلة الرابعة        ابن الهيثم       –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم الفيزياء                                                                الدراسة الصباحية شعبة أوج والمسائية شعبة أ، ب              
 

1 
 

 قسـ الفيزياءمادة التربية العممية لطمبة ات محاضر 
 بعةاالمرحمة الر 

 ا.د.ماجدة ابراىيـ الباوياعداد 
 ـ.د.عادؿ كامؿ شبيبا.

 .بالؿ نصيؼدـ.
 المحاضرة االولى :
 : مفيـو التربية العممية

المدرس( في إحػد   –( هي مدة مف اإلعداد يقضيها ) الطالب Practicum إف التربية العملية )
ب علػػػد تػػػدريس مػػػادة تدري ػػػية معينػػػة ضػػػمف يبالتػػػدر  إثناءهػػػاالمػػػدارس التػػػي تحػػػددها وليتػػػ   يقػػػـ  

إشػراؼ مشػرؼ تربػ م  مشػرؼ علمػي  تخصص  العلمي الػدييؽ لمػدة فصػؿ درا ػي أ  أوثػر تحػت
 متخصص .

داريػػػة در ميتعػػػرؼ خػػػ ؿ هػػػذل المػػػدة علػػػد الحيػػػاة ال   ػػػية بمػػػا فيهػػػا مػػػف  ظػػػااؼ تدري ػػػية  ا 
شرافيي  ، ت بقها مرحلة إعداد نظرم داخؿ الولية .   ا 

بدأ يطبؽ ما تعلم  مف أفوار  مفػاهيـ  طرااػؽ يالمدرس (  – بهذا المعند فإَف ) الطالب  
ات ترب يػة  نف ػية فػي مراحػؿ درا ػت  فػي وليػة التربيػة ، بشػوؿ عملػي  تطبيقػي فػي تػدريس  نظريػ

 الميداف الحقيقي لها  ه  المدر ة .
للتربيػػة العمليػػة مفه مػػاف احػػدهما يػػديـ وػػاف ينظػػر للتػػدريس علػػد انػػ  يقػػـ  علػػد التقليػػد ،  

 هػذا المفهػـ  للتربيػة   يحا ؿ المدرس المبتدئ إتباع أ ػتاذل الػذم مػف  ا بػ  مػّدل ب  ػرار المهنػة ،
العمليػػة هػػ  مفهػػ ـ قػػامض فقػػد يفهػػـ أحيانػػا  ب نػػ  التػػدريب علػػد مهػػارات التػػدريس المتعلقػػة بػػد ر 
المدرس ،  يد يفهـ ب ن  م م عة الخبػرات المدر ػية التػي يتعػرض لهػا الطلبػة فػي أثنػاء تػدريبهـ ، 

نظريػػة التػػي تعػػالر المقػػررات  يػػد يفهػػـ ب نهػػا الناحيػػة التعليميػػة فػػي صػػ رة منفصػػلة عػػف الناحيػػة ال
الترب يػة ،  نلحػظ اف هػذا المفهػػـ  لػـ يػبف علػد أ ػػاس علمػي ، فلقػد ا ػتبعد أيػػة إشػارة  ديػدة إلػػد 

 أهداؼ التربية العملية ،  ا تبعد م  لة تق يـ مد  تحقؽ هذل األهداؼ .
، مثػػؿ مختلفػػة مػػف العمليػػة التعليميػػة شػػمؿ   انػػب يأمػػا المفهػػـ  الحػػديث للتربيػػة العمليػػة ف 

التدريب علد ممار ة المهنة ، فهـ طبيعة المتعلميف ،  اال ػتعداد لمخػاطبتهـ ،  التعامػؿ معهػـ ، 
 اختبػػػػار الحقػػػػااؽ الموت ػػػػبة ،  تنميػػػػة الشػػػػع ر باالنتمػػػػاء،  مػػػػف هػػػػذا المفهػػػػـ  يموػػػػف ا ػػػػتخ ص 

 التعريفات اآلتية:
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عمليػة إعػدادهـ النظػرم هي المدة التي ي مح فيها لطلبة ولية التربية بالتحقؽ مف صػ حية    -
داريػػا  لخبػػرات  متطلبػػات القاعػػات الدرا ػػية الحقيقػػة ، تحػػت إشػػراؼ  ت  يػػ   نف ػػيا   تعليميػػا   ا 

 مربيف مؤهليف .
المػػػدرس مػػػف خ لهػػػا علػػػد  ميػػػ    انػػػب  –هػػػي النشػػػاطات المختلفػػػة التػػػي يتعػػػرؼ الطالػػػب  -

مػؿ ال ا بػات التػي يقػ ـ بهػا العملية التعليمية بالتدرير ، بحيث يبدأ بالمشاهدة ثـ يشرع في ع
 المدرس إلد اف يصؿ في نهاية المطاؼ إلد ممار ة أعماؿ المدرس ممار ة واملة .

 ممار ػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس فػػػػػػػػػػي م ايفػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػة ،  تعػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػذل الممار ػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػب اإلعػػػػػػػػػػداد  -
 المػػػػػػػػدرس معرفتػػػػػػػػ  النظريػػػػػػػػة الػػػػػػػػد  ػػػػػػػػل ؾ –التربػػػػػػػػ م  هدفػػػػػػػػ  ، إذ فيهػػػػػػػػا يتػػػػػػػػر ـ الطالػػػػػػػػب 

مف صػ حية  م امػة  ميػ  مػا تعلمػ  ،  يقػـ  با ػتخدام   ت ريبػ   عملي يتحقؽ  يت ود في 
 أثناء تدري   بمدارس التعليـ العاـ مف خ ؿ أنشطة التدريس المختلفة.

المػػػدرس إعػػػدادا  يمونػػػ  مػػػف تنميػػػة المهػػػارات  –هػػػي الم ػػػاؿ الحيػػػ م الػػػذم يعػػػد فيػػػ  الطالػػػب  -
لػػؾ مػػف خػػ ؿ التػػدريب عمليػػا  علػػد  الخبػػرات المهنيػػة  اال تماعيػػة ال زمػػة لمهنػػة التػػدريس  ذ

هػػذل المهنػػة  مػػا يػػرتبط بهػػا مػػف عمليػػات ترب يػػة  تعليميػػة مختلفػػة  معرفػػة طبيعػػة المتعلمػػيف 
  خصااص نم هـ  ممار ة الطرؽ المنا بة للتعامؿ معهـ .

المػػدرس بوليػػات التربيػػة يبػػؿ التخػػرج ،  –برنػػامر تػػدريبي للتػػدريس الم  ػػ  ، يقػػ ـ بػػ  الطالػػب  -
مية المهارات  الخبػرات التدري ػية لمنػاهر التعلػيـ العػاـ فػي المػرحلتيف المت  ػطة الوت اب  تن
  اإلعدادية .

المػدرس أثنػاء ممار ػت  التػدريس  –م م عة األنشطة الترب ية الهادفة التػي يقػ ـ بهػا الطالػب  -
الفعلػي بالمػدارس المت  ػػطة ا  اإلعداديػة للتعػرؼ مػػف خ لهػا علػد   انػػب العمليػة التعليميػػة 

 لمختلفة في مدل زمنية محددة تحت إشراؼ ترب ييف  ت  يههـ.ا
ل  نظرنا إلد هذل التعريفات للتربيػة العمليػة ل  ػدنا فيهػا الوثيػر مػف العناصػر المشػتروة  فيهػا 

 بعض االخت ؼ ،  لهذا يموف اف ن تخلص الم حظات التالية مف هذل التعريفات :
ئ  األفوػار  النظريػات الترب يػة  النف ػية التػي التربية العملية تطبيػؽ عملػي ت ريبػي للمبػاد .1

 در ها الطالب في الولية للت ود مف ص حيتها  م امتها لل اي  التعليمي في المدارس .
 تطبؽ في مدة زمنية محددة ط يلة أ  يصيرة ح ب ما يحددل برنامر الدرا ة في الولية . .2
المػدرس فػي المدر ػة تشػمؿ  –هي م م عة مف األنشطة المختلفة التي يقـ  بها الطالػب  .3

  مي    انب العملية التعليمية التعلمية ،  لي ت ياصرة علد التدريس الصفي .
تتـ تحت إشراؼ م م عػة مػف المختصػيف التربػ ييف والمشػرؼ التربػ م  المشػرؼ العلمػي  .4

دارة المدر ة. دارة الولية  ا   االختصاص  المدرس المتعا ف  ا 
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نبػاف : األ ؿ نظػػرم  الثػاني عملػي )تطبيقػي(،  لهػذا البػػد إف مفهػـ  التربيػة العمليػة لػ   ا .5
مف إعطاء تعريفيف للتربية العملية ، يعوس األ ؿ ال انب النظرم  يعوس الثاني ال انػب 

 العملي أم التطبيؽ في المدارس.
 

فػػػػػالتعريؼ النظػػػػػرم يشػػػػػير إلػػػػػد م م عػػػػػة مػػػػػف الحقػػػػػااؽ  المفػػػػػاهيـ  المبػػػػػادئ  النظريػػػػػات  
هػػػا أ  يوت ػػػبها الطالػػػب عػػػف طريػػػؽ درا ػػػت  لمقػػػرر أ  أوثػػػر مػػػف المقػػػررات  المهػػػارات التػػػي يتعلم

 الترب ية  النف ية لبرنامر إعداد المدرس في هذل الولية .
فعندما تنظر عزيزم الطالب إلد مقرر التربية العملية الذم تدر ػ  حاليػا ، ت ػد انػ  ي  ػد  

م ، ف نت تدرس هذا المقرر بما يحت ي  هذا التعريؼ  هذا المفه ـ للتربية العملية في  انبها النظر 
مػػف حقػػااؽ  مبػػادئ  أ ػػس تخضػػ  لهػػا التربيػػة العمليػػة،  تتعلػػؽ ب هميػػة التربيػػة العمليػػة  أهػػدافها 
 ويفية تنظيمها  تق يمها ... الخ  وذلؾ ي ػاعد هػذا المقػرر علػد إتاحػة الفرصػة للتػدريب الم ػبؽ 

تعليمي ،  مهارات التدريس التطبيقيػة يبػؿ داخؿ الولية الوت اب مهارات تحليؿ   صؼ ال ل ؾ ال
 النز ؿ إلد الميداف .

 –أما التعريؼ العملي للتربية العمليػة فهػي م م عػة مػف األنشػطة التػي يقػ ـ بهػا الطالػب  
المدرس لممار ة د رل مدر ا  في إحد  المدارس المت  طة أ  اإلعدادية لمدة محددة فػي المراحػؿ 

احة الفرصة ل  لتطبيؽ  ت ريب األفوار  المبػادئ الترب يػة  النف ػية النهااية مف إعدادل ، بهدؼ إت
 الثقافية التي تعلمها في الوليػة ،  تع يػدل علػد ممار ػة  معايشػة العمليػة التعليميػة بوافػة   انبهػا 
الترب ية  النف ية  اال تماعية تحت إشراؼ م م عػة مػف التربػ ييف مػف داخػؿ الوليػة أ  خار هػا ، 

  تقـ  بتق يـ أداا .ترشدل  ت  ه  
ن حػػظ اف هػػذا التعريػػؼ ي خػػذ ال انػػب العملػػي للتربيػػة العلميػػة  هػػ  التعريػػؼ الشػػاا  بػػيف  

الترب ييف عف مفه ـ التربية العملية . إذ يتبادر للذهف عند ذور التربية العملية ب نها نز ؿ الطالب 
ليلهػػا  نقػػدها  الم ػػاهمة فػػي المػػدرس للميػػداف  القيػػاـ باألنشػػطة المختلفػػة ومشػػاهدة الػػدر س  تح –

تحضيرها  القياـ باألعماؿ  ال ا بػات اإلداريػة ، ثػـ التػدريس بالتػدرير بم ػاعدة المػدرس األ ا ػي 
المدرس في نهاية المدة الم ؤ لية الواملة عػف التػدريس  ال ا بػات األخػر   –حتد يت لد الطالب 

فػي المدر ػة يشػارؾ فػي النشػاطات  التي يق ـ بهػا المػدرس األ ا ػي ، ليقػ ـ بػد رل ب صػف  مدر ػا  
الترب يػػػة   يتعػػػا ف مػػػ  الػػػزم ء المدر ػػػيف  مػػػ  اإلدارة  مػػػ  م ػػػالس أ ليػػػاء األمػػػ ر  قيرهػػػا مػػػف 

 األعماؿ التي يقتضيها د رل ب صف  مدر ا  .
 لهذا فالتربيػة العمليػة هػي إعػداد نظػرم فػي الوليػة يشػمؿ التعػرؼ علػد المبػادئ  األ ػس  

فيػذ  التقػ يـ للتربيػة العمليػػة ،  يشػتمؿ علػد تػدريب م ػبؽ الوت ػاب مهػػارات  أ ػاليب التنظػيـ  التن
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تحليػػػؿ  نقػػػد ال ػػػل ؾ التعليمػػػي  مهػػػارات التػػػدريس فػػػي م ايػػػؼ مبرم ػػػة يبػػػؿ النػػػز ؿ إلػػػد الميػػػداف 
لمشػػاهدة التػػدريس الفعلػػي  ممار ػػت   نقػػدل  تحليلػػ   تق يمػػ   بهػػذيف ال ػػانبيف توتمػػؿ الصػػ رة عػػف 

 ة .مفهـ  التربية العملي
 أىمية التربية العممية :

تػػػؤدم التربيػػػة العمليػػػة د را  مهمػػػا  فػػػي إعػػػداد المدر ػػػيف ، إذ انهػػػا المحػػػؾ الحقيقػػػي لن ػػػاح  
الطالب في عمليات اإلعداد األواديمي  المهني ،  عف طريقهػا يموػف الحوػـ علػد ن ػاح الطلبػة ، 

ي يموف ب ا طتها التعرؼ علد المدرس ،  هي العملية الت – المدر ة ، في عملية إعداد الطالب 
مد  مػا بذلػ  المربػ ف مػف  هػ د فػي إعػداد المػدرس،  مػف ثػـ هػي فرصػة لتقػ يـ عملهػـ  ال يػ ؼ 
 عف طريقها علد نقاط الق ة  العمؿ علد تدعيمها ،  علد نقاط الضعؼ  العمؿ علد معال تها. 

علػػد نظريػػة   تنطلػػؽ هػػذل األهميػػة مػػف حقيقػػة مهمػػة ،  هػػي إذا وػػاف التطبيػػؽ قيػػر مبنػػي 
 فه ة تطبيؽ قير صحيح ،  النظرية ب  ممار ة أ  تطبيؽ تو ف بعيدة عف ال اي   الم ض عية .

إف برامر التربية العملية إذا مػا أح ػف إعػدادها  تنفيػذها ، توػ ف فرصػة ثمينػة لتحقيػؽ مػا  
حقيػؽ در   الطالب في برامر اإلعداد مف معارؼ  معل مات  مهارات  ات اهات ،  هي فرصة لت

وػػػؿ مػػػا أو ػػػبت  إيػػػال وليتػػػ  ، انهػػػا فرصػػػة لممار ػػػة ال ايػػػ   معايشػػػت  للتػػػدرب علػػػد مهػػػاـ مهنتػػػ  
للم ػػتقبؿ القريػػب ،  مػػف ثػػـ هػػي عنصػػر أ ا ػػي ال ي ػػتقيـ برنػػامر اإلعػػداد مػػف قيػػر الت وػػد مػػف 

 ن اح   فاعليت  . 
مؿ متعددة اف ن اح برامر التربية العلمية ال يعتمد علد عامؿ  احد فح ب، بؿ علد ع ا 

 ، ان  حصيلة ع امؿ متعددة م تمعة ناشاة مف تفاع ت  تشابوات  ع يات ت ثير  ت ثر . 
تنظيـ التربية العملية نف ها ، أم طبيعة البرنامر المعطد ذات  يبؿ أيػاـ  -مث    -فهناؾ  

درا ػية ،  ػ اء التربية العملية ، أهي أياـ متصلة أـ متفرية ،  طبيعة ت زي  الطلبة بيف المراحػؿ ال
وانت مت  طة أـ إعدادية ،  طبيعة مادة التربيػة العمليػة أهػي تػدريب علػد التعلػيـ المصػ ر مػث   
يػػتـ فػػػي ياعػػات الوليػػػة ، أـ ممار ػػة  ايعيػػػة تػػتـ فػػػي داخػػؿ صػػػف ؼ المػػدارس ،  هػػػؿ يػػتـ تػػػدريس 

حظػة  تهياػة   الطلبة الفعلي في بدايػة الفصػؿ الدرا ػي مباشػرة  ، أ  ي ػبؽ هػذل المرحلػة  يػت م 
 إلد آخر ذلؾ مف الع امؿ التي تندرج تحت هذا التنظيـ . 

 يعػػد المػػدرس  بػػ  شػػؾ رونػػا  أ ا ػػيا  فػػي هػػذا النظػػاـ  ذلػػؾ لمػػا لػػ  مػػف تػػ ثير أ ا ػػي فػػي  
ات ، يػن   ػااؿ  تق عملية التعُلـ  التعليـ ، عف طريؽ ت ظيؼ وؿ اإلموانات مػف منػاهر  مػدارس

 ت ظيؼ وؿ تلؾ الع امؿ  اإلموانات. فض   عف المدرس القادر علد
إف عملية إعداد المدرس إعدادا  مهنيا  صحيحا  تظؿ هي الش ؿ الشاقؿ ل مي  مػف يعنيػ   

ذلؾ  ال يما وليات التربية  معاهد إعداد المدر يف ،  تظؿ تحػديا  حقيقيػا  يعتػرض علػد مثػؿ هػذل 
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هػػذا التحػػػدم  تعػػد المػػػدرس  المؤ  ػػات اف تبحػػػث عػػف تون ل  يػػػا  ديػػدة ت ػػػتطي  بهػػا اف تو ػػػب
 الوؼء .

المدرس ما تعلم  مػف معل مػات  –اف التربية العملية هي الم اؿ الذم يتر ـ في  الطالب  
 نظريػػػات  معػػػارؼ إلػػػد  ايػػػ  عملػػػي فػػػي الصػػػؼ الدرا ػػػي ،  هػػػي مختبػػػر لمعرفػػػة مػػػد  منا ػػػبة 

موانيػة تطبيقهػا فػي الطرااؽ  األ ػاليب التدري ػية المختلفػة التػي يتعلمهػا الطلبػة  فاعليتهػا ن ظريػا   ا 
ال اي  العملي بعد التخرج ،  عف طريؽ التربية العملية يتـ تقػ يـ محتػ   اإلعػداد النظػرم للمػدرس 
 ما يتضمن  مف معل مات   ات اهات  مبػادئ ترب يػة  نف ػية ،  تعػالر العمليػة التعليميػة بم مػؿ 

س ،  أ ػػػاليب تقػػػ يـ ،  مػػػا عناصػػػرها مػػػف مػػػدرس ،  مػػػتعلـ،  وتػػػاب ،  أهػػػداؼ ،  طرااػػػؽ تػػػدري
 تتعرض ل  هذل العناصر مف ي ة  ضعؼ أ  تشديد أ  تط ير عف طريؽ عملية التطبيؽ .

  تتلخص أهمية التربية العملية باألم ر اآلتية :
المدرس في ت ضيح   تر يخ المبادئ النظرية في التربية  علـ الػنفس  –م اعدة الطالب  -1

تي يدر ها في الولية   ضعها للت ريب مف خػ ؿ التربيػة  المقررات األواديمية  الثقافية ال
 العملية للحوـ علد م امتها لل اي  العملي .

التعلمػػػي  التويػػػؼ معػػػُ   –المػػػدرس للتعػػػرؼ علػػػد الم يػػػؼ التعليمػػػي  –م ػػػاعدة الطالػػػب  -2
  االنخراط في  علد ارض ال اي  بوؿ أبعادل الترب ية  النف ية  اال تماعية .

لمدرس فػي تػ افر فػرص عمليػة مباشػرة الختبػار مػد  صػ ح الق اعػد ا –م اعدة الطالب  -3
  المبادئ  المفاهيـ الترب ية  النف ية التي تعلم ها في أثناء إعدادهـ في الولية .

المػػدرس لمعرفػػة طػػ ب المدر ػػة بصػػ رة  ايعيػػة صػػحيحة  –تػػ افر فػػرص حقيقػػة للطالػػب  -4
م امػػػػة لمعاملػػػػة ط بهػػػػـ بحيػػػػث ت ػػػػاعدهـ هػػػػذل المعرفػػػػة علػػػػد تطػػػػ ير أ ػػػػاليب  ػػػػل وية 

  معال ة حا اتهـ  مشو تهـ ال حقة .
المدرس بعػدد مػف النمػاذج التطبيقيػة المتبعػة فػي م ػاؿ التػدريس  التربيػة  –تز يد الطالب  -5

 العملية .
المػػدرس علػػد معرفػػة ال ا بػػات  الم ػػؤ ليات الملقػػاة علػػد عاتقػػ  فضػػ    –ت ػػاعد الطالػػب  -6

 رس العلمي  المشرؼ الترب م  االختصاص .عف م ؤ ليات مدير المدر ة  المد
المػػدرس فػػي توػػ يف االت اهػػات االي ابيػػة لمهنػػة التعلػػيـ تزيػػد فػػي  الاػػ  –م ػػاعدة الطالػػب  -7

 لهذل المهنة  اعتزازل باالنتماء لها.
المػػدرس العمليػػة الخاصػػة بتحضػػير األ ػػالة الصػػفية  اعتمادهػػا  –تح ػػيف مهػػارة الطالػػب  -8

م حظػة أ ػاليب تعلمهػـ فضػ   عػف التعػرؼ علػد حا ػاتهـ  ويفية تحفيز طلبتهـ للتعلـ   
  مشو تهـ   رقباتهـ .
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المدرس في  صػؼ  تحليػؿ  نقػد ال ػل ؾ التعليمػي ل خػريف  ا ػتخداـ  –م اعدة الطالب  -9
 التق يـ الذاتي ل ل و  التعليمي .

 المػدرس علػد تحمػؿ الم ػؤ لية فػي اإلعػداد  التحضػير  التػدريس  القيػاـ –تع يد الطالػب  -11
 بوؿ ال ا بات  األنشطة المطل بة وإدارة الصؼ  انضباط ال ل ؾ الصفي   قيرها .

المػػدرس علػػد معرفػػة د رل التعليمػػي بالتػػدرج مػػف مرحلػػة المشػػاهدة إلػػد  –م ػػاعدة الطالػػب  -11
 مرحلة التطبيؽ الفردم  الد مرحلة التطبيؽ ال معي .

مدر ػػػيف فػػػي الميػػػداف ال -م ػػػاعدة الم ػػػؤ ليف فػػػي التعػػػرؼ علػػػد م ػػػت يات أداء الطلبػػػة  -12
 م ػػت يات نمػػ هـ المهنػػي  النف ػػي بهػػدؼ إعػػدادهـ للت ظيػػؼ  التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة بمػػا 

 يضمف نم هـ المهني م تقب   .
 موانة التربية العملية في مناهر إعداد المدر يف :

المػدرس مػف حيػث ت ثيرهػا فػي  –تعد التربيػة العمليػة أهػـ خبػرة فػي برنػامر إعػداد الطالػب  
المدرس في الصؼ ،  اف هناؾ اتفايا  عاما  بيف الترب ييف علػد أهميػة التربيػة العمليػة  انهػا   ل ؾ

 ت ا م في ييمتها الم اد الترب ية م تمعة .
المػػػدرس  – علػػد الػػرقـ مػػػف انهػػا مػػف أهػػػـ   انػػب إعػػداد المػػػدرس ، الف ت هيػػؿ الطالػػب  

يػػػة ، مػػػا زاؿ مفهػػػـ  التربيػػػة العمليػػػة  تدريبػػػ  لعمليػػػة التػػػدريس اوبػػػر ضػػػماف لن ػػػاح العمليػػػة التعليم
قامضػػػا  لػػػد  الوثيػػػر ،  يػػػر  الػػػبعض اف التربيػػػة العمليػػػة بصػػػ رتها الحاليػػػة قيػػػر ضػػػر رية ،  اف 
 –ال هػد الوبيػػر الػػذم يبذلػػ  القػػاام ف عليهػػا ال يتنا ػػب مػػ  المػػرد د المهنػػي الػػذم يوت ػػب  الطالػػب 

 لي:المدرس مف التربية العملية ، مبرريف م يفهـ هذا بما ي
إف القدرة  المهارة في التعليـ ملوة مت صلة في الفرد  ا تعداد طبيعي في تو ين  ال راثي  

 –،  لف يو ف إلعدادل  تدريب  اثر وبير في تنمية مهارات   يدرات  علد التدريس .  اف الطالب 
ر   ، المدرس ي تطي  اف يتويؼ م     المدر ة التي  يتعيُف فيها ب رعة  بمدة   يزة بعد تخ

 ال ضر رة ألخذ  زء مف  يت الطالب في الولية للتطبيؽ العملي لهذل ال اية .  اف المدر ة التي 
دارتها  طلبتها عف مدر ة الم تقبؿ التي   يطبؽ فيها يد تو ف مختلفة تماما  في مدر يها  ا 

  يعمؿ بها فع   .
طػػ ب المرحلػػة الرابعػػة  فضػػ   عػػف اف القػػااميف علػػد التربيػػة العمليػػة  نتي ػػة لزيػػادة عػػدد 

المدر ػيف  - ن يا  يق م ف باال تعانة بم ت يات إشرافية قير مؤهلة تؤثر  ػلبا  فػي ت  يػ  الطلبػة 
رشادهـ ،  تحدث إرباوا  في أنماط  ل وهـ التعليمي .   ا 

اف هذل النظرة التشاامية للتربية العملية  ػببها ضػعؼ االهتمػاـ بالتربيػة العمليػة  تنظيمهػا  
 س  ليمة  متابعتها  تقييمها مف يبؿ الم ؤ ليف عنها.علد أ 
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مػا هػ  الم ػؤ ؿ  فالفشؿ اإلدارم  اإلشرافي علد التربية العمليػة ي ػب اف ال يقلػؿ مػف أهميتهػا ،  ا 
عػف القصػ ر فػي تحقيػؽ أهػدافها ،  رقػـ هػذل النظػرة ال ػلبية للتربيػة العمليػة مػف ال ػاهليف ب هميػػة 

ربية العملية رونا  أ ا ا   هاما  مف أروػاف اإلعػداد المهنػي التربػ م د رها  مق مات ن احها تبقد الت
لمدرس الم تقبؿ ،  بد نها تبقػد عمليػة إعػداد المػدرس  افػة  نايصػة ، لػيس لهػا معنػد فػي حيػاة 

 المدرس العملية في المدر ة .
د لقػػػد زادت مػػػؤخرا  األهميػػػة التػػػي ت ليهػػػا وليػػػات التربيػػػة للتربيػػػة العمليػػػة بعػػػد ظهػػػ ر منحػػػ 

الوفايػات التعليميػة التػي ي ػب اف يتػدرب المدر ػػ ف علػد أ ا ػ  ، ألنػ  يحػدد المهػارات التدري ػػية 
األداايػة للمػػدرس الفعػػاؿ . فارتفعػػت المطالبػػة لتخصػػيص  يػػت أوبػػر للتربيػػة العمليػػة فػػي برام هػػا ، 
ت  تنظيمها علد أ س  اضحة  محددة ،  تحديث األ اليب الم تخدمة في التدريب علد المهارا
 –التعليمية في  رش  مختبرات تدريبية في الولية يبػؿ النػز ؿ إلػد الميػداف . بحيػث يتػاح للطالػب 

المػػدرس اف يوت ػػب الحػػد األدنػػد مػػف المهػػارات التدري ػػية التػػي ت ػػاعدل فػػي التعامػػؿ مػػ  الم يػػؼ 
 التعليمي التعلمي المطل ب في مهنة التدريس .

تطبيقػػي يتػػيح لػػ  الفرصػػة للتعػػرؼ علػػد اف وػػؿ صػػاحب مهنػػة البػػد لػػ  مػػف برنػػامر عملػػي  
متطلبػػػات عملػػػ   طبيعتػػػ  بعػػػد التخػػػرج ،  تطبيػػػؽ مػػػا در ػػػ  نظريػػػا  فػػػي الوليػػػة  الحوػػػـ علػػػد مػػػد  
م امػػػة إعػػػدادل للحيػػػاة العمليػػػة  مػػػا المػػػدرس إال أحػػػد أصػػػحاب هػػػذل المهػػػف التػػػي تمتػػػاز ب هميتهػػػا 

ت هيػػؿ المػػدرس  تموينػػ  مػػف للم تمػػ  ،  مػػا التربيػػة العمليػػة إاّل نشػػاط م  ػػ   هػػادؼ يصػػب فػػي 
 القياـ ب ا بات  التعليمية بإتقاف . 

لقػػػد ظهػػػرت التربيػػػة العمليػػػة فػػػي بػػػرامر اإلعػػػداد األوػػػاديمي للمػػػدرس فػػػي وثيػػػر مػػػف األمػػػـ  
القديمة  الحديثة ، ففي مصػر مػث   اتبػ  نظػاـ التلمػذة المهنيػة إلعػداد  تهياػة المػ اطنيف لل ظػااؼ 

 ذلؾ بم زمة المػدرس فػي تعلػـ القػرآف الوػريـ  الل ػة  العلػ ـ األخػر  ، العامة ،  التلمذة التعليمية 
  بهذا تعد الخبرات ال ابقة ن ع مف التربية العملية قير المباشرة . 

 وػػاف اال ػػتخداـ الفعلػػي للتربيػػة العمليػػة بمفه مهػػا الحػػالي ير ػػ  إلػػد القػػرف الثالػػث عشػػر  
مدر ػػيف  اعتمػػاد تػػ هيلهـ لمهنػػة التػػدريس، ففػػي عنػػدما وانػػت إحػػد  المتطلبػػات اإل باريػػة لتخػػرج ال

فرن ػػا مػػث   وانػػت تتمثػػؿ التربيػػة العمليػػة بتز يػػد الطالػػب بعػػدد مػػف المحاضػػرات الفعليػػة ثػػـ منايشػػة 
بحث أ  م ض ع في حقؿ درا ت   الدفاع عن  ،  واف الطالب النا ح يعيف م اعدا لمػدرس يقػـ  

 . بإعطاء المحاضرات  مرا عة المادة بالمنايشة 
 في المملوة المتحدة وانت تتـ ب شواؿ مختلفة مف أهمهػا ) تقنيػة ال ػرؼ المصػ رة( التػي  

تتمثؿ بقيادة الطالب المطبؽ للدرس علد اف تتبعػ  منايشػة مػف يبػؿ زم اػ  الػذيف يحضػر ف ذلػؾ 
 الدرس . 
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أما في ر  يا فالتربية العملية وانت ترتبط في اقلب الحاالت باألنشطة اال تماعية  
 ( أ ابي   يمار  ف  ظيفة مرشد الصؼ .  ٗ– ٔالترب ية ، اذ يمارس الطلبة تدريبا  ترب يا  مف)  
 فػػػي بل اريػػػا تتضػػػمف التربيػػػة العمليػػػة تػػػدريب تمهيػػػدم يتضػػػمف در ػػػيف فػػػي بدايػػػة العػػػاـ  

الدرا ي يتبعها تدريب عملي في مدر ة مت  طة أ  ثان ية في منتصؼ العاـ لمدة شهر  احد أما 
 العملية النهااية فتو ف في نهاية العاـ  لمدة شهريف . التربية 

 – ٙٔ ػػاعة تػػتـ فػػي حػػ الي ) ٜٓ فػػي ال اليػػات المتحػػدة تحػػدد التربيػػة العمليػػة بمػػا ال يقػػؿ عػػف  
( أ ػػب عا  للتطبيقػػات التدري ػػية فػػي نهايػػة العػػاـ الدرا ػػي لل ػػنة المنتهيػػة ٕٔ( أ ػػب عا  منهػػا ) ٕٓ

ب مف محؿ  ون  ،  يقّ ـ عمل  مف يبؿ مديريػة التربيػة المحليػة حيث يق ـ الطالب بالتطبيؽ بالقر 
 فض   عف أحد أ اتذة ال امعة الذم يق ـ بزيارت . 

أمػػا فػػي الػػد ؿ العربيػػة فنػػذور بعػػض األمثلػػة للتربيػػة العمليػػة فػػي بعػػض هػػذل الػػد ؿ، ففػػي  
صػؿ الدرا ػي اليمف يخض  طلبة ولية التربية الد تػدريب ميػداني لمػدة فصػؿ درا ػي وامػؿ هػ  الف

الثػػػاني للمرحلػػػة الرابعػػػة ) فػػػي بعػػػض الوليػػػات الفصػػػؿ الدرا ػػػي األ ؿ للمرحلػػػة الثالثػػػة فضػػػ   عػػػف 
الفصػػؿ الدرا ػػي الثػػاني للمرحلػػة الرابعػػة( إذ يطبػػؽ الطالػػب فػػي المدر ػػة طيلػػة فتػػرة الػػد اـ الر ػػمي 

 ( در ة .ٓٓٔ لمدة يـ   احد في األ ب ع  تعد مادة م تقلة  لها )
(  حدات درا ية يقضيها الطالػب فػي المدر ػة ٓٔخصص للتربية العملية )   في الو يت 

المدر ػػيف أل ػػ اء المدر ػػة معايشػػة -علػػد مػػد  فصػػؿ درا ػػي  احػػد . تتمثػػؿ فػػي معايشػػة الطلبػػة 
حقيقيػػة تموػػنهـ مػػف ممار ػػة مهنػػة التعلػػيـ مػػف  ميػػ    انبهػػا داخػػؿ الصػػؼ  خار ػػ  بمػػا فػػي ذلػػؾ 

عػػداد االختبػػارات عػػداد التقنيػػػات  إلقػػاء الػػدر س  ا   تصػػميمها  القيػػاـ بالنشػػاط المصػػاحب للمػػادة  ا 
التعليميػػة .  يقػػـ  المشػػرؼ المحلػػي  مػػدير المدر ػػة إلػػد  انػػب المشػػرؼ ال ػػامعي بزيػػارة الطلبػػة 
رشػػػادات  فػػػي وػػػؿ   انػػػب التربيػػػة  بػػػداء نصػػػااح   ا   عقػػػد اال تماعػػػات معهػػػـ لتػػػدارس مشػػػو تهـ  ا 

 العملية . 
ب بالتػػدرب علػػد التػػدريس بالمػػدارس المت  ػػطة  الثان يػػة ب ايػػ  أمػػا فػػي مصػػر فيقػػ ـ الطالػػ 

ث ث أ ابي  مػف الفصػؿ األ ؿ بشػوؿ متصػؿ ،  فػي الفصػؿ الثػاني يقػض الطالػب يػـ   احػد مػف 
وػػؿ أ ػػب ع للتمػػريف بهػػذل المػػدارس ،  يولػػؼ بتػػدريس ثمػػاف حصػػص فػػي األ ػػب ع خػػ ؿ الفصػػؿ 

يف األ ػػب عي ،  يشػػترؾ فػػي تقػػ يـ الطالػػب األ ؿ ذ  التػػدريب المتصػػؿ ،  حصػػتيف فػػي يػػـ  التمػػر 
  تقدير در ت  في التربية العملية المدر  ف في الولية  مدير  المدارس المت  طة  الثان ية . 

أمػا فػي العػػراؽ فيخصػص للتربيػػة العمليػة  انبػاف األ ؿ عبػػارة عػف تػػدريب علػد المهػػارات  
ذلػػؾ فػػي الفصػػؿ األ ؿ مػػف المرحلػػة  التدري ػػية  مشػػاهدة فػػي المػػدارس المت  ػػطة اإلعداديػػة   يػػتـ

الرابعػػة ، أمػػا فػػي الفصػػؿ الثػػاني فيتفػػرغ الطالػػب لمػػدة  ػػتة أ ػػابي  للتػػدرب فػػي المػػدارس المت  ػػطة 
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 ػػاعة أ ػػب عيا  يػػدرس الطالػػب خ لهػػا مػػ اد درا ػػية فػػي  ٕٔ اإلعداديػػة بشػػوؿ فعلػػي ب ايػػ  تػػدريس 
 تخصص  الرايس  تخصص  الثان م. 

شػػػراؼ عليػػػ  مػػػف ا ػػػؿ تقػػػ يـ در تػػػ   تقػػػديرها مشػػػرفاف احػػػدهما  يقػػػ ـ بزيػػػارة الطالػػػب  اإل 
علمي )متخصص بمادة التخصص العلمية(  اآلخر ترب م )متخصص بالتربية  علـ النفس(  تعد 

 ( در ة .ٓٓٔمادة التربية العملية مادة م تقلة تخصص لها )
 

 أىداؼ التربية العممية :
ؼ التي ت عد إلد تحقيقهػا، ف هػداؼ التربيػة إف التربية العملية توت ب أهميتها مف األهدا 

العمليػػة مترابطػػة مػػ  أهميتهػػا  متشػػابهة معهػػا فػػي   هرهػػا ، فالهػػدؼ العػػاـ للتربيػػة العمليػػة يػػدخؿ 
ضػػػمف األهػػػداؼ العامػػػة لبرنػػػامر إعػػػداد المػػػدرس  هػػػ  تخػػػرير مدر ػػػيف أوفػػػاء يػػػادريف علػػػد القيػػػاـ 

داؼ التربية العمليػة منصػبة علػد المػدرس بد رهـ التعليمي  الترب م علد أفضؿ     .  لي ت أه
فح ب بؿ هي م  هة وذلؾ لتح يف العملية الترب ية بشوؿ عاـ مف خ ؿ برامر إعداد المدر يف 

دارتها  العامليف فيها لذا ف هداؼ التربية العملية تو ف علد م ت ييف :   ا 
 المدرس  -مستوى البرامج  / ومستوى الطالب  - أ

 ر :األهداؼ علد م ت   البرام
 ت عد التربية العملية إلد تحقيؽ األهداؼ اآلتية :

تقػػػ يـ البػػػرامر  مػػػد  تحقػػػؽ أهػػػدافها ، فبػػػرامر إعػػػداد المدر ػػػيف ت ػػػعد إلي ػػػاد المػػػدرس  .1
الوػػؼء المؤهػػؿ للتػػدريس ،  مػػف خػػ ؿ التربيػػة العمليػػة يموػػف الوشػػؼ عػػف مػػدا ن ػػاح هػػذل 

فػي الميػداف الػذم  ػيو ف  البرامر ا  فشلها عند م حظة  ل ؾ الطالػب المػدرس  تق يمػ 
نتا يت .   مؤشرا علد وفاءة برامر إعدادل  ا 

تقػػػػ يـ أداء الهياػػػػات التدري ػػػػية مػػػػف خػػػػ ؿ تقػػػػ يـ ط بهػػػػـ فػػػػي التربيػػػػة العمليػػػػة، الف أداء  .2
الطالب المدرس ال يد أ  ال يئ  يو ف مؤشرا علد يدرة المدر يف الم ؤ ليف عػف إعػداد 

 المدرس  وفاءت  .
لوليػة  الق ػـ المعنػي  ال هػات المتعا نػة معػ  فػي ن ػاح برنػامر التربيػة تق يـ ن ػاح إدارة ا .3

العملية  فعاليت  ،  في ض ء ذلؾ يموف تح يف أ اليب التنفيػذ  التقػ يـ للبرنػامر م ػتقب  
  تنظيمها.

 المدرسيف : -األىداؼ عمى مستوى الطمبة -ب
 ت عد التربية العملية إلد تحقيؽ األهداؼ التالية :  
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علد معند التربية العملية  أهميتهػا  أهػدافها  أن اعهػا  موانتهػا فػي منػاهر إعػداد التعرؼ  .1
 المدر يف .

المدرس المهارات األ ا ية في التعليـ مف خ ؿ التدريب الم بؽ علد  –إو اب الطالب  .2
 عملية  صؼ  تحليؿ  نقد ال ل ؾ التعليمي  ممار ت  الفعلية.

 ت ريػب المبػػادئ  النظريػات الترب يػة  النف ػػية  المػػدرس لتطبيػؽ -إتاحػة الفرصػة للطالػب  .3
 التي تعلمها في الولية ميدانيا  في المدارس .

التعػػػرؼ علػػػد يدراتػػػ  الذاتيػػػة  وفاياتػػػ  التدري ػػػية ممػػػا ي ػػػاعد علػػػد التويػػػؼ مػػػ  الم ايػػػؼ  .4
 الترب ية المختلفة  معال تها في الم تقبؿ  بالتالي زيادة ثقت  بنف  .

ي  النف ػػي  اال تمػػاعي  الػػ ظيفي للمدر ػػة . فيتعػػرؼ علػػد التعػػرؼ علػػد ال ػػ  األوػػاديم .5
طبيعػػػة الطلبػػػة ،  حا ػػػاتهـ  مشػػػو تهـ  أنمػػػاط  ػػػل وهـ ،  علػػػد طبيعػػػة الع يػػػات بػػػيف 

 المدر يف  اإلدارة  بيف المدر يف أنف هـ  بيف المدر ة  الم تم  المحلي .
تق يم  مما ينمي لدي  اال تفادة مف المدرس المتعا ف في ويفية التخطيط للدرس  تنفيذل    .6

نتػاج ال  ػػااؿ  التقنيػػات التعليميػػة  ت ظيفهػػا ،  مهػارة التخطػػيط  العػػرض  ت  يػػ  األ ػػالة  ا 
  مراعاة الفر ؽ الفردية ،  تحديد م ت يات الطلبة  تق يـ تحصيلهـ .

المػػػدرس بالبنػػػاء المدر ػػػي  مرافقػػػ  المختلفػػػة مػػػف م عػػػب   موتبػػػات  -تعريػػػؼ الطالػػػب  .7
 قيرهػػػػا ،  ويفيػػػػة ت ظيفهػػػػا فػػػػي خدمػػػػة العمليػػػػة الترب يػػػػة ،  تعريفػػػػ   مختبػػػػرات  مشػػػػاقؿ 

 بالم تم  المحلي للمدر ة . 
دارة  .8 دارة ال يػػػػت،  ا  إتاحػػػػة الفرصػػػػة لممار ػػػػة األنشػػػػطة قيػػػػر التعليميػػػػة وحفػػػػظ النظػػػػاـ ،  ا 

الصػػػؼ ،  حضػػػ ر اال تماعػػػات المدر ػػػية ،  المشػػػاروة فػػػي النشػػػاطات الثقافيػػػة  العلميػػػة 
 ة ،  ض  األ الة االمتحانية الشػهرية  الفصػلية  ال ػن ية  تصػحيحها  اال تماعية للمدر 
  رصد نتاا ها .

المدرس في النقد  التقػ يـ الػذاتي ل ػل و  التعليمػي فػي إطػار  –تنمية المهارة عند الطالب  .9
 العمؿ علد النم  المهني ذاتيا  .

يػ  القناعػة التامػة ا ت ـ ت ذية را عة ح ؿ المعارؼ التي در ها نظريا  ممػا يػد ي لػد لد .11
 ب همية الدرا ات النظرية فيقبؿ عليها .

 المحاضرة الثانية
 أساليب التربية العممية 

ت يػػػرت النظػػػرة الػػػد عمليػػػة التػػػدريس فتح لػػػت مػػػف عمليػػػة نقػػػؿ المعل مػػػات  المعػػػارؼ مػػػف  
هتمػاـ المدرس إلد الطلبة ، التػي تقػـ  علػد أ ػاس التلقػيف إلػد تنظػيـ لعمليػة الػتعلـ ي  ػ  فيهػا اال
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إلػػد الحا ػػات المختلفػػة للمتعلمػػيف ، فػػالنظرة الحديثػػة إلػػد العمليػػة التدري ػػية تتطلػػب مػػف المػػدرس 
أوثػػر مػػف م ػػرد إتقػػاف المػػادة الدرا ػػية ، بػػؿ تتطلػػب تػػ افر مهػػارات تدري ػػية معينػػة ،  عليػػ  بػػدأت 

مليػػػة فػػػي أ ػػػاليب حديثػػػة منبثقػػػة مػػػف األ ػػػل ب الم حػػػد للتربيػػػة العمليػػػة ، تقػػػ ـ بػػػربط العناصػػػر الع
 المقررات الترب ية م  الت حيد  التوامؿ بينها،  مف هذل األ اليب ما ي تي :

 . Micro Teachingالتعليـ المص ر  .ٔ
 Interaction Analysisتحليؿ التفاعؿ  .ٕ
 Modelingالنمذ ة  .ٖ
 :  Micro Teachingالتعميـ المصغر  –اوال: 

 : . معنال  نش ت   تط رل1
األميرويػة فػي  Stanford University امعػة  ػتانف رد  يامت م م عة مف المػربيف فػي 

ال ػػتينيات بمحا لػػة إل ػػراء تطػػ ير  ػػذرم فػػي بػػرامر إعػػداد المدر ػػيف يبػػؿ الخدمػػة  فػػي أثنااهػػا   
 ذلػػؾ العتقػػادهـ بػػ ف بػػرامر تػػدريب المدر ػػيف آنػػذاؾ تت ػػ  نحػػ  ال  انػػب النظريػػة إلػػد حػػد بعيػػد 

بيػؽ )المهػارات العمليػة( التػي يحتػاج إليهػا المػدرس فػي مؤودة الن احي المعرفية  اقفاؿ  انب التط
 الصؼ .

 واف أ ؿ ما ياـ ب  المرب ف محا لة تحديد عدٍد مف المهارات األ ا ية التي يحتاج إليهػا 
المػػػدرس لقيػػػادة العمليػػػة التعليميػػػة فػػػي ياعػػػة الصػػػؼ بن ػػػاح، فوػػػاف أف حػػػدد ثمػػػاف عشػػػرة مهػػػارة ، 

نشػػاء مختبػػر يعلػػـ در  ػػا  اعتياديػػة  يصػػيرة لطػػ ب اعتيػػادييف،  بعػػد الػػدرس مباشػػرة وانػػت تعقػػد  ا 
 ل ة منايشة  نقد ،  واف المتدرب ف ي ػتطيع ف إعػادة الػدرس أمػاـ م م عػة أخػر  مػف الطلبػة ، 

  يلي ذلؾ  ل ة منايشة أخر  .
 علد الرقـ مف أف هؤالء المربيف وان ا يشعر ف ب ف التدريب ال يد علد تلؾ المهارات ال 

صؼ حقيقي   اتفق ا علد أف    الصؼ االعتيادم شديد التعقيد بحيث يصعب علػد  يتـ إاّل في
المدرس اف يتدرب علد مهارة أ  مهارات معينة إلد  انب ييام  في ال يت نف   بتلبيػة متطلبػات 
 المنهاج المقرر  اهتمام  بالحا ات الفردية لط ب   ال عي إلد حفظ النظاـ في قرفة الصؼ .

يقػػـ  فيػػ   Micro Teachingهػػؤالء أ ػػل با   ػػمي بػػػ )التعلػػيـ المصػػ ر( بعػػد ذلػػؾ ايتػػرح 
الطالػػب المػػدرس بالتػػدرب علػػد مهػػارات معينػػة ال احػػدة بعػػد األخػػر  علػػد  فػػؽ ترتيػػب معػػيف فػػي 
م ايؼ تعليمية حقيقية ،  لونها وانت ي يرة مف حيث عدد الطلبة  مدة الحصة ال احدة  محد دية 

( ت ميػذ ،  مػدة ٚ-٘اف عدد الطلبػة فػي الػدرس المصػ ر يتػرا ح بػيف )المهمة التعليمية ، فمث   و
( ديػػااؽ ،  المهمػػة التعليميػػة قالبػػا  مػػا تنحصػػر فػػي ٓٔ-ٖالحصػػة ال احػػدة توػػ ف قالبػػا  مػػا بػػيف )

 التدريب علد مهارة  احدة فح ب .



 محاضرات مادة التربية العملية                        المرحلة الرابعة        ابن الهيثم       –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم الفيزياء                                                                الدراسة الصباحية شعبة أوج والمسائية شعبة أ، ب              
 

12 
 

 نظرا  ألف بعض المهارات  ثيقة الصلة بعضها ببعض   ياـ المرب ف باالتفاؽ م  
ة العامة للتعليـ ، ب م  المهارات ذات الصلة   ميت بػ " ت ليفات تدريبية" ، إذ يتصؿ المؤ  

وؿ منها بإحد  المهارات التعليمية األ ا ية للمدرس  خر  ا بخمس ت ليفات  صمم ا برنام ا  
 للتدريب علد المهارات التي يتنا لها .

رامر إعػػداد المدر ػػيف فػػي  لقػػي التعلػػيـ المصػػ ر ن احػػا  فػػي مػػا بعػػد ، فبػػدأ يػػدخؿ فػػي بػػ
ال امعات األميروية األخر  ،  بعد ذلؾ  بالتحديد في أ ااؿ ال بعينيات لقي هذا الن ع مف التعليـ 
اهتمامػا  فػي أ ر بػا  انتشػر ب ػرعة فيهػا ، حتػد صػار  ػزءا  أ ا ػيا  فػي إعػداد المدر ػيف  تػػدريبهـ 

 في المملوة المتحدة .
 ليـ المص رالفرؽ بيف التعليـ التقليدم  التع

 التعميـ المصغر  ت التعميـ التقميدي ت
تتعدد الخبرات التدريسية ىنػا ققػد تكػوف عػدة مفػاىيـ أو  1

 عدة ميارات أو عددًا مف الحقائؽ والمعمومات .
تتجزأ الخبرة التدريسية ىنا قال يتـ إلقاء أكثر مف مفيـو واحد  1

 أو تعريؼ الطمبة بأكثر مف ميارة واحدة .
األسػػاليب التػػو يقػػـو بيػػا المػػدرس لتحقيػػؽ ىػػدؼ تتعػػدد  2

الػػدرس وبػػيلؾ يعتمػػد أكثػػر مػػف ميػػارة واحػػدة قػػو الػػدرس 
 نفسو.

قو العادة توظؼ ميارة واحدة قحسب قو الػدرس وقػو حػاالت  2
 قميمة يتدرب المتدرب عمى ميارتيف .

يضػػـ الصػػؼ عػػددًا كبيػػرًا مػػف الطمبػػة ىػػـ بالفعػػؿ طػػالب  3
 الصؼ .

( طالبًا وقد يكونػوف مػف زمالئػو 22بة عمى )ال يزيد عدد الطم 3
 قو الكمية .

 ال يتعدى زمف الدرس عشر دقائؽ. 4 دقيقة . 45زمف الحصة قو حدود  4
تتعػػػػدد مصػػػػادر التغييػػػػة الراجعػػػػة مػػػػف المشػػػػرؼ والمتػػػػدربيف  5 قرصة التغيية الراجعة والمناقشة محدودة جدًا . 5

 والمتدرب نفسو.
 قو الغالب يوجد تسجيؿ رقمو. 6 ة .ال يوجد تسجيؿ رقمو لمحص 6
ال توجد قرصة أخرى إلعادة الدرس عمى الطمبػة أنفسػيـ  7

 مرة أخرى .
 قو الغالب توجد قرصة إعادة الدرس أماـ الطمبة أنفسيـ . 7

 . أسس التعميـ المصغر ومزاياه ٕ
 تـ تبني تقانة التعليـ المص ر بناء  علد الفرضيات اآلتية :

الصػفي ومػػا هػ  فػػي العػػادة ، يحػد وثيػػرا  مػف فرصػػة المتػدرب فػػي إتقػػاف إف تعقيػد الم يػػؼ  .ٔ
التدريس ،  في التعليـ المص ر يو ف هناؾ تخفيؼ  اضح مف تعقيدات التعليـ الصفي ، 

 فالصف ؼ أيؿ عددا  ،  محت   الدرس ايؿ ،  ال يت المخصص لهذا الدرس ايؿ .
ااػؽ إلتقػاف هػذل المهػارة،  التعلػيـ التدريب الذم يروز علد مهارة محددة يو ف أفضػؿ الطر  .ٕ

 أ  التدريس المص ر ي ير علد  فؽ هذل الطريقة .
الطريقػػة التدريبيػػة القابلػػة للػػتحوـ فيهػػا أفضػػؿ وثيػػرا  مػػف طريقػػة ال تتػػيح مثػػؿ هػػذا الػػتحوـ ،  .ٖ

 يتيح التدريس المصػ ر الػتحوـ فػي ال ل ػة التدريبيػة إلػد حػد وبيػر ،  يموػف الػتحوـ فػي 
 ة المادة ،  عدد الطلبة ،  ن عهـ...الخ .مدة الدرس ،  ومي
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ولما زاد اط ع المدرس علد أدااػ  فػي  ل ػة التػدريب ولمػا زادت فػرص ن احػ  م ػتقب    .ٗ
فػي  ل ػػة أخػػر  )تعزيػز فػػ رم(  التػػدريس المصػ ر يعطػػي مثػػؿ هػذا التعزيػػز الفػػ رم عػػف 

 طريؽ الت ذية الرا عة .
 مزايا التعميـ المصغر :
 ليـ المص ر ب ن  يحقؽ الف ااد اآلتية :يعتقد المناد ف بالتع

التػػػػدريب المصػػػػ ر تػػػػدريس حقيقػػػػي ، فهنػػػػاؾ المػػػػدرس  الطلبػػػػة  الصػػػػؼ  المػػػػادة العلميػػػػة  .ٔ
  طريقة التدريس ، لذلؾ فه  يتيح فرصة الممار ة العملية علد التدريس.

المدر يف لممار ة التدريس ، إذ  -يعطي التدريس المص ر فرصة لعدد اوبر مف الطلبة  .ٕ
 زمف الحصة ايؿ ، مما يتيح لعدد أوبر منهـ ممار ت  .إف 

يعتمػػد التػػدريس المصػػ ر فػػي تػػدريب الطلبػػة علػػد مهػػارات التػػدريس ، علػػد مبػػدأ )الػػتعلـ  .ٖ
أم إف الطالػػػب يػػػتقف مهػػػارات التػػػدريس نتي ػػػة انتهػػػاء  mastery learningباإلتقػػػاف( 

 ه  يقلػؿ احتمػاؿ تعلػـ التدريب عليها ،  ذلؾ يبؿ أف يمارس التدريس الصفي الحقيقي ، 
 أ  يمنع . Trail and Errorالمهارات ب  ل ب التعلـ بالمحا لة  الخط  

يوػػ ف الم يػػؼ التعليمػػي فػػي حصػػة التعلػػيـ أ  التػػدريس المصػػ ر م يفػػا  محػػدد الخطػػ ات  .ٗ
 محػػدد اإل ػػراءات ، لهػػذا يوػػ ف أوثػػر طم نػػة  للمتػػدرب ، أمػػا فػػي التعلػػيـ الصػػفي فيوػػ ف 

 ما . المدرس يلقا  شياا  
يػتـ فػي التعلػيـ المصػ ر التػدريب علػد المهػارات الراي ػة المهمػة ،  ذلػؾ بتخطػيط م ػػبؽ  .٘

لوؿ مهارة أما في التدريس التقليدم فيتـ التػدريس علػد المهػارات بح ػب ظػر ؼ الحصػة 
  الم يؼ التعليمي ،  مف ثـ فقد ال تتاح الظر ؼ للتدريب علد مثؿ هذل المهارات .

المػدرس فرصػة التعزيػز الفػ رم ثػـ إعػادة المحا لػة بعػد  -لطالب التدريس المص ر يتيح ل .ٙ
 المنايشة  الت ذية الرا عة ، أما في التدريس الصفي فقد ال يحظد بمثؿ هذل الفرصة .

 . مراحؿ التعميـ المصغر ٖ
يقػ ـ الطالػػب بػالتعرؼ علػػد المهػارة المطل بػػة مػػف المشػرؼ أ  مػػف مشػاهدت  لهػػذل المهػػارة  .ٔ

 ض مصّ ر .م  لة علد شريط عر 
ي ػمح للطالػب بعػد ذلػؾ بمنايشػة هػذل المهػارة مػف حيػث أبعادهػا ،  خط اتهػا التفصػيلية ،  .ٕ

  ويفية أدااها م  المشرؼ .
 يبدأ الطالب بتحضير درس يروز في  علد اعتماد هذل المهارة . .ٖ
( ٓٔ-٘يق ـ الطالػب بػ داء المهػارة  ممار ػتها عمليػا  أمػاـ عػدد مػف الطلبػة لمػدة يصػيرة ) .ٗ

 ،  يد يتـ ت  يؿ هذا الدرس ب ا طة التص ير . ديااؽ
يقػػـ  األ ػػتاذ المشػػرؼ  بعػػض الػػزم ء برصػػد أداء الطالػػب لهػػذل المهػػارة ،  ذلػػؾ ب ا ػػطة  .٘

 ا تمارات رصد خاصة .
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ُينػػاَيُش الطالػػب فػػي ويفيػػة أدااػػ  ،  يتعػػرؼ علػػد نػػ احي القػػ ة  الضػػعؼ فػػي أدااػػ  ،  هػػذل  .ٙ
 التػػي توػػ ف مدع مػػة باال ػػتمارات التػػي تػػـ رصػػد العمليػػة ت ػػمد بػػػ )الت ذيػػة الرا عػػة( ، 

المهػػارة فيهػػا أ  بشػػريط عػػرض مصػػّ ر .  يػػد ُيْ ػػَمح للطالػػب بمشػػاهدة نف ػػ  علػػد شػػريط 
 العرض المصّ ر لينتقد نف   .

عػػدادل مػػرة أخػػر  فػػي ضػػ ء نتػػاار الت ذيػػة الرا عػػة التػػي  .ٚ ُيْ ػػَمح للطالػػب بمرا عػػة در ػػ   ا 
لمهػػارة نف ػػها  أدااهػػا مػػف  ديػػد )أ  تػػتـ اإلعػػادة حصػػؿ عليهػػا ،  مػػف ثػػـ يعيػػد ممار ػػة ا

 ب ا طة طالب آخر( .
 تورر هذل العملية حتد يتقف الطلبة المهارة المطل بة ...  هوذا. .ٛ

مػػف اال ػػتعراض ال ػػابؽ نلحػػظ أف عمليػػة التػػدريب علػػد المهػػارة تػػتلخص فػػي تحضػػير   
عػادة ا لتحضػير  األداء ، ثػػـ نقػد  ت ذيػػة المهػارة ،  م حظتهػا ،  أدااهػػا ،  نقػد  ت ذيػة را عػػة ،  ا 

 را عة مف  ديد ....  هوذا .
 بنظرة  ريعة نلحظ اف التعليـ المص ر ياـ علد عملية تحليؿ التعليـ إلد م م عة مػف  

المهارات ،  يتـ رصد المهارات  م حظتها ،  مف ثـ ممار تها في    تعليمي تـ إعدادل لػذلؾ ، 
 المطل بة لتو ف  زءا  مف  ل ويات المدرس التدري ية .  يضمف اوت اب المهارة التعليمية 

هذا ول   يؤدم  ب  شؾ إلد ابتعاد المدرس في تعلـ هذل المهارة عػف أ ػل ب المحا لػة  
 الخطػ  ، وػػذلؾ ال يػػتـ االنتقػػاؿ مػػف مهػػارة إلػػد مهػارة أخػػر  انتقػػاال  ف اايػػا  بػػؿ تػػدري يا   بعػػد إتقػػاف 

لنهايػػة توامػػؿ المهػػارات المطل بػػة  ات ػػايها  ميعػػا  ،  بحػػؽ ُيعػػّد المهػػارة ال ػػابقة ،  هوػػذا يػػتـ فػػي ا
التعليـ أ  التدريس المص ر   را  يربط بيف الدرس القصير  بيف الدرس االعتيادم المعقد ،  بيف 

 الدرا ة النظرية  الممار ة العملية .
لػد  ي ب اف نلحظ ان  ليس مف الضر رم اف يمر المتدرب فعػ   بوػؿ هػذل الخطػ ات ع 

 فػؽ الت ل ػؿ ال ػابؽ ، فػاألمر فيػ  بعػض المر نػػة بحيػث ي ػمح بتقػديـ خطػ ة أ  حتػد إهمالهػػا ، 
 ذلػػؾ بح ػػب الظػػر ؼ المحيطػػة ، فقػػد ال يتػػاح داامػػا  إموانيػػة ت ػػ يؿ الػػدرس علػػد شػػريط عػػرض 
مراي ، إن  ليس شرطا  أ ا يا  في التدريس  المص ر ،  اف واف ي تح ػف عمػؿ ذلػؾ ، وػذلؾ يػد 

الطالػػب فرصػػة إعػػادة الػػدرس مػػرة ثانيػػة ، إذ يػػر  بعضػػهـ اف إعػػادة الػػدرس يػػد ي ػػبب ال يعطػػي 
 اثباط عزيمة المتدرب أ  ملل  ،  مف ثـ يد يختار شخص آخر ألداء هذل المهمة .

أمػػا بالن ػػبة إلػػد الت ذيػػة الرا عػػة ، فهػػذل مػػف النقػػاط التػػي ا مػػ  عليهػػا  ميػػ  التربػػ ييف،  
دل  عدد الطلبة بح ب الظر ؼ المتاحة ،  يػد ي ػتخدـ الطالػب وذلؾ يد يت ير ط ؿ الدرس  تعقي

 المتدرب زم ءل لي تمع ا إلي  بدال  مف الطلبة الحقيقييف .
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 مراحؿ التعميـ المصغر

 
 : Interaction analysisتحميؿ التفاعؿ المفظو  –ثانيًا 

 . معناه ونشأتو :1
تػػي يموػػف أف ت ػػاعدل علػػد تحديػػد مػػف االبتوػػارات الحديثػػة فػػي تػػدريب الطالػػب المػػدرس  ال 

مهػػارات التػػدريس مػػ  التقػػ يـ آلثارهػػا فػػي الم ايػػؼ التدري ػػية المختلفػػة تحليػػؿ التفاعػػؿ ، الػػذم ُيعػػد 
إحػد  الطرااػؽ الوثيػرة التػي طػ رت ل ػرض ال صػؼ ب  ػل ب مػنظـ ألنمػاط التفاعػؿ التلقػااي التػي 

 Flanders System نػدرز تحػدث بػيف المػدرس  ط بػ  ،  مػف طرااػؽ تحليػؿ التفاعػؿ نظػاـ ف
 الذم طبؽ علد نطاؽ  ا   في تدريب المدر يف .

 .. مكونات طريقة تحميؿ التفاعؿ المفظوٕ
 :Flanders systemنظاـ ف ندرز 

بلػػػ ر ف نػػػدرز أنػػػ اع التفػػػاع ت  الع يػػػات اللفظيػػػة التػػػي ت ػػػ د الم يػػػؼ التعليمػػػي داخػػػؿ  
 ة مو نات هي :الفصؿ الدرا ي بيف المدرس  ت ميذل إلد ث ث

 و ـ المدرس .-أ
 و ـ الطالب .-ب
 مدة الصمت . - ػ

( ، ٚ-ٔ( ، إذ يضػػػػـ وػػػػ ـ المدر ػػػػاألرياـ )ٓٔ-ٔ  ضػػػػ  لهػػػػذل المو نػػػػات أريامػػػػا  مػػػػف ) 
 ( لمدة الصمت.ٓٔ( ،  يد أعطد الريـ )ٜ،  ٛ يضـ و ـ الطالب األرياـ )

 مهارة المطلوب تعلمهاتعريف ال
شريط عرض 

 مصّور

مناقشة 

 المشرف

 تحضير درس مركز على اعتماد المهارة

 اداء المهارة 

 تغذية راجعة 

شريط عرض 

 مصّور
استمارة 

 رصد

 قف نجاح فشل
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حظة  ل ؾ المدرس لتحليلها  ال صؼ التفصيلي لتلؾ المو نات  طريقة اعتمادها في م  
  معرفة ن عية ال ل ؾ التدري ي في  بيؿ تح يف ذلؾ األداء وما ي تي:

القبػػ ؿ ال  ػػداني :  هػػ  حينمػػا يظهػػر المػػدرس شػػع رل ت ػػال ت ميػػذل  ػػ اء  وػػاف اي ابيػػا  أـ  .ٔ
  لبيا  .

المػػرح  التشػػ ي  : الطالػػب بطبيعتػػ  إن ػػاف ح ػػاس ي ػػب أف ُيمتػػدح عملػػ  أ  ُيثنػػد علػػد  .ٕ
 تا    تش يع  ، األمر الذم ي اعدل علد القياـ ب عماؿ أخر  أوثر تقدما   تط را  .إن

تقبػػػؿ الػػػرأم : المػػػدرس الػػػذم يحػػػرص علػػػد النمػػػ  فػػػي مهنتػػػ  عليػػػ  اف يفيػػػد ممػػػا يظهػػػرل  .ٖ
ت ميػػػذل مػػػف أفوػػػار  آراء يعػػػدؿ بعضػػػها  ي يػػػر صػػػ غ األخػػػر  ،  هػػػي ت ذيػػػة را عػػػة لػػػ  

  لت ميذل .
هػػػذا الصػػػنؼ مػػػف ال ػػػل ؾ وػػػؿ األ ػػػالة التػػػي ي  ههػػػا المػػػدرس ت  يػػػ  األ ػػػالة : يتضػػػمف  .ٗ

للحص ؿ علد إ ابات مف ت ميذل ،  األ الة اللفظية المباشرة تشد انتبػال الطلبػة  تعطػي 
المدرس مؤشػرا  إلػد مػد  ت اصػؿ ط بػ   متػابعتهـ للػدرس .  فػي ال يػت نف ػ  ُتعػد خيػر 

تقؿ إلد فورة أخػر  أوثػر تطػ را  ع ف ل  وي يبقد في إطار فح   الفورة المطر حة أ  ين
أ  اف يعزز األمػر بمثػاؿ أ  رأم ل ػرض المقارنػة بالتطػابؽ أ  التضػاد ،  األ ػالة الذويػة 

 ت    مدارؾ الطلبة  ت ضح الم يؼ التعليمي أماـ المدرس .
المحاضرة  اإللقاء : نمط مف أنماط التػدريس اللفظػي الػذم يعتمػد علػد اف يلقػي المػدرس  .٘

م ػػام  الطلبػػة ، فالمحاضػػرة التػػي تػػتـ فػػي ت ل ػػؿ منطقػػي ل فوػػار هػػي المعل مػػة علػػد 
المحاضػػرة النا حػػة ، فعلػػد المػػدرس أف يوػػ ف متمونػػا  مػػف أ ػػل ب اال ػػتقراء  اال ػػتنتاج 

  ا  ادة طرح األمثلة  الش اهد  الص ت المعبر ال اضح.
ذ الطلبػة اإلرشاد  الت  ي  : المدرس م     يااد  مرشد الصؼ  معطي الت  يهػات  تنفيػ .ٙ

 إّياها أمر مهـ .
 النقد : ه  تعبير عف عدـ الرضا عف الفعؿ الحادث في  قلط شاا  ياـ ب  ت ميذل . .ٚ
رد د الطلبػػة )اال ػػت ابة( : يػػتولـ الطالػػب ا ػػت ابة إذا وػػاف يػػرد علػػد ا تف ػػار أ   ػػؤاؿ  .ٛ

 . مف مدر   ، بمعند اف و ـ الطالب هنا بناء علد أمر أ  إرشاد أ  ت  ي  مف مدر  
مبػػػادأة الطالػػػب فػػػي الوػػػ ـ : يختلػػػؼ وػػػ ـ الطالػػػب فػػػي هػػػذا الصػػػنؼ مػػػف ال ػػػل ؾ عػػػف  .ٜ

الصػػػنؼ ال ػػػابؽ ، فهنػػػا يػػػتولـ الطالػػػب بمبػػػادرة مػػػف نف ػػػ  أم انػػػ  هػػػ  الػػػذم ي خػػػذ زمػػػاـ 
 المبادرة  يبدأ الحديث ليعبر عف   هة نظر معينة لـ يطلب من  المدرس إظهارها .

  فػػي ياعػػة الػػدرس مػػف أفعػػاؿ   ػػل ويات ال يتضػػمف هػػذا الصػػنؼ مػػف ال ػػل ؾ وػػؿ مػػا يقػػ .ٓٔ
 يموف تصنيفها طبقا  ل صناؼ ال ابقة . 
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 .خطوات طريقة تحميؿ التفاعؿ المفظو :3
 تق ـ هذل الطريقة علد الخط ات اآلتية :

 يخض  الطلبة للم حظة في الفصؿ بص رة عامة ب ا طة التص ير . .ٔ
 علد التع د علي  ب  رع ما يموف . ينايش الطلبة ن قا  معينا  لتحليؿ التفاعؿ  يش ع ف .ٕ
 ي ب اف ُتْعَرؼ التصنيفات  يدا   مف د ف الر  ع إلد النقاط الت ضيحية. .ٖ
 ( دييقة .٘ٔيتـ الت  يؿ الحي في الفص ؿ في أ يات تمتد إلد ) .ٗ
 الر  ع إلد الولية لتبادؿ الخبرات  تحليؿ الم اد الم  لة  منايشة النتاار. .٘
 : Modelingطريقة النميجة  –ثالثًا 

هنػػاؾ صػػع بات ت ا ػػ  تنفيػػذ مػػدة التطبيػػؽ لعمليػػة التػػدريس لتعػػذر   ػػ د المػػدارس الوافيػػة 
للطلبة المطبقيف لت زيعهـ بينها أ  تعذر ترتيب برم ة الػدر س  الحصػص التػي ت اػـ ال ػرض أ  

 الهدؼ مف عملية التطبيؽ  تنظيمها في ال يت المنا ب .
ة أخػر  تػؤدم أحيانػا  إلػد االوتفػاء ب ضػ  م م عػة  يد تو ف هناؾ صع بات إدارية  فنيػ

مػػف التعليمػػات  اإلرشػػادات ليتبعهػػا الطالػػب المطبػػؽ فػػي أثنػػاء التطبيػػؽ ،  هنػػاؾ حا ػػة ما ػػة إلػػد 
ت ضػيح اإلرشػادات النظريػة ب مثلػة  ايعيػة مػف الم ايػؼ التعليميػة فػي عمليػة التػدريس ،  يػد يوػػ ف 

رؼ علػػػد م يػػػؼ معػػػيف بػػػدال  مػػػف افتعػػػاؿ هػػػذا مػػػف الضػػػر رم تػػػدريب الطالػػػب المطبػػػؽ علػػػد التعػػػ
الم يؼ مف د ف انتظار الفرص النادرة لحد ث  ،  عادة تمر الم ايؼ التعليمية  التدريبية  تتعايب 
ب ػػرعة ، ممػػا ي عػػؿ مػػف الصػػعب ال يػػ ؼ عنػػدها لمنايشػػتها أ  إعػػادة حػػد ثها بػػالظر ؼ أنف ػػها 

 إلعادة ت مؿ تفاصيلها مف  ديد .
ي التطبيقػػػات هػػػ   ضػػػ  الطالػػب المطبػػػؽ فػػػي م يػػػؼ للتػػػدريس منػػػذ  الػػذم يحػػػدث اآلف فػػػ

البدايػػة ليػػؤدم در ػػا  نظريػػا  يبػػؿ أف توػػ ف لديػػ  خبػػرة  ػػابقة بػػذلؾ ممػػا يعػػرض الطالػػب لوثيػػر مػػف 
الحرج ،  يػد ال ي ػد الطالػب المطبػؽ مػف يصػحح لػ  فيتوػرر أ ػل ب  الم لػ ط ،  ممػا ال شػؾ فيػ  

  يو ف مف الصعب ت ييرل في ما بعد .
ربما يؤدم ذلؾ إلد خلؽ    مف الخ فات بيف الطالب المطبػؽ  بػيف المػدرس المشػاهد   

أ  المشػػرؼ عليػػ  الػػذم ي ػػد مػػف أقػػ ط  مخالفػػات يظػػف أنهػػا نتي ػػة إرشػػادات األ ػػاتذة . أ  ربمػػا 
تو ف ات اهات  ديدة قير معر فة ل  ،  يػد يعػرؼ الطالػب المطبػؽ مػف المعل مػات النظريػة عػف 

أن اع التماريف التي تعطد للطلبة ،  لوف عندما ي ا   الم يؼ في فصػؿ بػ  ضبط نظاـ الصؼ   
عػػدد وبيػػر مػػف الطلبػػة ي ػػد نف ػػ  حػػاارا  فػػي الت فيػػؽ بػػيف الحريػػة  الضػػبط ،  يػػد يػػؤدم ذلػػؾ إلػػد 
الل  ء إلد المبال ة في الضبط ، ألف ذلؾ أ ػهؿ الطرااػؽ لضػماف النظػاـ بػالمفهـ  التربػ م القػديـ 

لمربيف إلد طريقة تضمف اإلفادة مف المعل مات النظرية في التطبيؽ العملي ،  يد ت صؿ بعض ا
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للطالػػػػب المطبػػػػؽ أ  حتػػػػد المػػػػدرس المبتػػػػدئ ،  هػػػػي طريقػػػػة )الم ايػػػػؼ األنم ذ يػػػػة( فػػػػي عمليػػػػة 
عػػػادة عرضػػػها علػػػد الطلبػػػة  أ ػػػاتذتهـ المشػػػرفيف لمنايشػػػة مػػػا  ػػػر  فيهػػػا ،  فػػػي هػػػذا  التػػػدريس  ا 

ر رية عػػف المهػػارة التدري ػػية ب  ػااؿ ميوانيويػػة مباشػػرة وشػػرااط األ ػل ب ، ت مػػ  المعل مػػات الضػ
العرض المصّ رة  م ػ ؿ الصػ ت أ  مشػاهدة المػدرس مباشػرة فػي أثنػاء تدري ػ  للمهػارة  ت ػ يؿ 

 م حظ عليها أ ال  ب  ؿ .
 الوفايات التي ينب ي ت فرها عند المدرس  العلمي :

 يذ المهارة المطل بة .الطريقة التي تـ فيها شرح الم ض ع  ويفية تنف .ٔ
 الخط ات ال ل وية المعتمدة في تط ير الدرس الي مي . .ٕ
 أ ل ب ت ضيح المفاهيـ ال ديدة  تف يرها . .ٖ
 أ ل ب تقديـ تعلـ وؿ طالب  تش يع  لل ص ؿ إلد م ت يات عالية مف التحصيؿ . .ٗ
 القدرة علد شرح وؿ خط ة مف الم ض ع أ  المعرفة المطل بة مف الطلبة  .٘
 عاب الطلبة المادة الدرا ية .مد  ا تي .ٙ
 أ ل ب تحفيز الطلبة للتعلـ  تش يقهـ ل  . .ٚ
 إدارة الفصؿ  المحافظة علد النظاـ العاـ . .ٛ
 تحضير البياة الصفية  تنظيمها ا تعدادا  للمتعلـ . .ٜ

 تحضير المقرر التدري ي . .ٓٔ
 تعزيزل .ن عية الم اد  األنشطة التعليمية المختارة  يدرتها علد م اعدة تعلـ الطلبة    .ٔٔ

 خطوات طريقة النميجة : 
ينػػايش وػػؿ مػػف المشػػرؼ  المتػػدرب معػػا  المعل مػػات المت معػػة فػػي أثنػػاء الم حظػػة  مػػد   

ان از المدرس ل هداؼ ال ل وية المتعلقة بالمهػارة التدري ػية ،  فػي ضػ ء المنايشػة  معرفػة نقػاط 
، إذ لػػـ يوتمػػؿ تنفيػػذها بعػػد أ  القػػ ة  الضػػعؼ تحػػدد  ػػتراتي يات  ديػػدة لتحقيػػؽ األهػػداؼ ال ػػابقة 

 ال ديدة إذا ن ح المدرس في إدارة المهارة التدري ية.
 ال تنحصر الفاادة التي يوت بها المتدرب ف مف تطبيؽ هذا األ ل ب علد تنمية يػدراتهـ   

التخطيطيػة  تعلمهػـ أ ػاليب تدري ػية متن عػة ، بػؿ أيضػا  علػد التعػرؼ علػد ماهيػة الم ضػػ عات 
يب تدري ها  مزاياها  صػع باتها ، إذ تتوػ ف لػديهـ نتي ػة ذلػؾ ميػ ؿ اي ابيػة نح هػا األخر   أ ال

 وفايػػػات مقب لػػػة لتدري ػػػها فػػػي الم ػػػتقبؿ،  يعمػػػؿ المتػػػدرب تلقاايػػػا  علػػػد تطبيقهػػػا فػػػي أثنػػػاء ييامػػػ  
  بتطبيؽ ذلؾ في القاعة الصفية الحقيقية .
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 المحاضرة الثالثة
 ميارات التدريس      

 . اال ا ية  تدري ية المهارات المف عدد حت م يإعداد المدر يف ، أف ينب ي علد برنامر 
   هي واالتي: ن تعرض بعض المهارات اال ا ية  التي  بؽ  اف در تها في المرحلة الثالثة  

 وصوغيا : اواًل: ميارة اشتقاؽ األىداؼ التعميمية    
ة التػػي ت ػػعد التربيػػة لل صػػ ؿ ا ػػتعملت ولمػػة الهػػدؼ منػػذ زمػػف بعيػػد فػػي التربيػػة ،  يقصػػد بػػ  ال ايػػ     
 هي النتاار المرق ب فيها التي ت عد المدر ة إلد تحقيقها. أ ،إليها 

 األهداؼ دااما  هي نقطة البداية ألم عمؿ   اء واف هذا العمؿ في إطار النظاـ الترب م أـ أم نظاـ  
 آخر ، فهي بمنزلة القااد  الم    ل مي  األعماؿ . 

 اؼ في العملية الترب ية :إي ابيات تحديد األهد-
هنػاؾ م م عػة مػػف اإلي ابيػات يحققهػا التعلػػيـ ب ا ػطة األهػداؼ .  يموػػف إي ػاز إي ابيػػات  

 األهداؼ في العملية الترب ية بما ي تي :
إف تحديد األهداؼ بدية يتيح للمدرس إموانيػة اختيػار عناصػر العمليػة التعليميػة مػف محتػ   ،  طرااػؽ ،  .ٔ

 يـ .   ااؿ ،  أد ات تق  
 إف تحديد األهداؼ ي اعد علد إ راء التق يـ المنا ب إلن ازات الطلبة . .ٕ
إف المتعلـ عندما يو ف علد علػـ باألهػداؼ المػراد تحقيقهػا منػ  فإنػ  ال يهػدر  يتػ    هػدل ب عمػاؿ قيػر   .ٖ

 مطل بة من  .
 أنواع األىداؼ التربوية:-

 ي:تق ـ األهداؼ الترب ية علد عدة أن اع بح ب عم ميتها  ه
 هػػي تمثػػؿ ال ايػػات بعيػػدة المػػد  المعبػػرة عػػف ال يا ػػة الترب يػػة العامػػة للد لػػة األهػػداؼ الترب يػػة العامػػة :  .ٔ

 توػػػػػ ف م ػػػػػتقاة مػػػػػف فورهػػػػػا  فل ػػػػػفتها اال تماعيػػػػػة  االيتصػػػػػادية   ال يا ػػػػػية ،  هػػػػػي تتصػػػػػؼ بالشػػػػػم ؿ 
  العم مية،  تحتاج إلد  يت  تضافر ال ه د لتحقيقها :  مف األهداؼ العامة :

 .  إعداد  يؿ مؤمف باهلل  متم ؾ بالقيـ الر حية  األخ يية الشريفة فورا   ممار ة 
  تربيػػػػة ال يػػػػؿ ال ديػػػػد تربيػػػػة  طنيػػػػة ديمقراطيػػػػة تحػػػػررل مػػػػف األطػػػػر  التقاليػػػػد الضػػػػيقة وػػػػال الءات الطاافيػػػػة

عداد م اطف يتمت  بعقلية علمية  يتحّلد ب ل ؾ  طني ديمق  راطي. العشاارية  اإليليمية  قيرها.  ا 
 . إعداد  يؿ مؤمف بالعلـ  مت ّلح ب  بهدؼ إحداث ت ييرات  ذرية في حيات  الشخصية  م تمع 
األهػػداؼ الترب يػػة الخاصػػة )أهػػداؼ منه يػػة خاصػػة بمػػادة معينػػة  لمرحلػػة درا ػػية معينػػة( :  هػػذل أوثػػر  .ٕ

ال حقػة  وػذلؾ مػ  تحديدا  مف  ابقتها ،  ي ب اف تو ف متواملػة مػ  أهػداؼ المراحػؿ الدرا ػية ال ػابقة   
 الم اد األخر :  مف أهداؼ تدريس العلـ  للمرحلة الثان ية مث :
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  اإللمػػػػاـ بالحقػػػػااؽ  المفػػػػاهيـ العلميػػػػة بحيػػػػث توػػػػ ف درا ػػػػة العلػػػػـ    ػػػػيلة لفهػػػػـ البياػػػػة  المحافظػػػػة عليهػػػػا
  تط يرها.

 .اوت اب المهارات العقلية عف طريؽ اعتماد العمليات العقلية المختلفة 
 رات عملية مثؿ ا تعماؿ األ هزة  األد ات المختبرية  ..الخ.اوت اب مها 
  اوت اب المي ؿ العلمية  تنميتها مثؿ حب القراءة العلمية ،  ه اية صن  األ هزة ، تصميـ  وتابة البرامر

 الحا  بية..الخ
رة األهػػداؼ ال ػػل وية:  فػػي هػػذا الم ػػت   تضػػيؽ األهػػداؼ الترب يػػة أوثػػر  أوثػػر بحيػػث توتػػب بصػػ رة عبػػا .ٖ

تصؼ  ل وا  ياب   للم حظة  القياس  التق يـ في قض ف مدة زمنية محددة ال تت ا ز الحصة الدرا ية. 
  قالبا ما يقـ  مدرس الصؼ بص غ هذل األهداؼ .

 يعػػرؼ الهػػدؼ ال ػػل وي ب نػػ "  صػػؼ دييػػؽ   اضػػح  محػػدد لنػػاتر الػػتعلـ المرقػػ ب تحقيقػػ   
  القياس " .مف المتعلـ علد هياة  ل ؾ يابؿ للم حظة 

  مف األهداؼ ال ل وية: 
 : عؿ الطالب يادرا  علد اف 

 .التع يؿ االرضييعرؼ  (ٔ
 .يقارف بيف الم صلة  اشبال الم صلة (ٕ
                    الم ناطي ية. ةيشرح ظاهرة اله تر  (ٖ
 يشتؽ يان ف الش ؿ. (ٗ
 يوتب الصي ة الرياضية لقان ف ا ـ (٘
 يذور  حدات الطاية. (ٙ
 مة التيار المار في الداارة الوهرباايةي رم ت ربة لح اب يي (ٚ
 ي رم ت ربة لتحديد ن ع الشحنة الوهربااية (ٛ
 ي رم ت ربة يثبت فيها زا ية االنعواس ت ا م زا ية  ق ط الض ء (ٜ

 تصنيؼ األهداؼ ال ل وية:-
 يدـ بل ـ  زم ؤل تصنيفا  ل هداؼ التعليمية ال ل وية في م االت ث ثة ، هي وما ي تي : 

ـ تصػػنيفا  ل هػػداؼ فػػي الم ػػاؿ المعرفػػي ، ٜٙ٘ٔطػػ ر بلػػـ   زمػػ ؤل فػػي العػػاـ  لم ػػاؿ المعرفػػي :أ ال  : ا
 يحت م علد  تة م ت يات عقلية إدراوية تتدرج مف المح  س إلد الم رد   هي: 

  المعرفػػػة )التػػػذور( :  هػػػي القػػػدرة علػػػد حفػػػظ المعل مػػػات العلميػػػة  تػػػذورها  ا ػػػتر اعها  تورارهػػػا مػػػف د ف
.  يتضػػمف هػػذا الم ػػت   ال  انػػب المعرفيػػة اآلتيػػة : معرفػػة الحقػػااؽ المحػػددة مثػػؿ أحػػداث  ت ييػػر يػػذور

محػػددة ،  تػػ اريخ معينػػة ،  أشػػخاص ،  خصػػااص .  معرفػػة المصػػطلحات الفنيػػة مثػػؿ معرفػػة مػػدل الت 



 محاضرات مادة التربية العملية                        المرحلة الرابعة        ابن الهيثم       –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم الفيزياء                                                                الدراسة الصباحية شعبة أوج والمسائية شعبة أ، ب              
 

21 
 

الرم ز اللفظية  قير اللفظية ،  معرفة االصط حات مثؿ معرفة االصط حات المتعارؼ عليها للتعامؿ 
 م  الظ اهر أ  المعارؼ...الخ "

   الفهػػـ )اال ػػتيعاب( :  هػػي القػػدرة علػػد تف ػػير المعل مػػات التػػي حصػػلها الطالػػب فػػي م ػػت   المعرفػػة أ
 إعادة ص قها بل ت  الخاصة .  الفهـ في هذا الم ت   يشمؿ التر مة ،  التف ير ،  اال تنتاج . 

  يات  المبادئ  الق انيف التي  ػبؽ اف تعلمهػا الطالػب التطبيؽ :  ه  القدرة علد اعتماد المعل مات  النظر
 أ  تطبيقها في م يؼ  ديد مختلؼ . 

  التحليؿ :  هي القدرة علد ت زاة المعل مات أ  المعرفة المعقدة أ  تحليلها إلػد أ زااهػا التػي تتوػ ف منهػا
: تحليػؿ العناصػر ،  ،  التعرؼ علد الع ية بيف األ زاء .  تتضمف القدرة علد التحليؿ ث ثػة م ػت يات

  تحليؿ الع يات ،  تحليؿ المبادئ التنظيمية .
  الترويػب :  هػي القػدرة علػد  مػ  عناصػر أ  أ ػػزاء لتوػ يف وػؿ متوامػؿ أ  نمػط أ  ترويػب قيػر م  ػػ د

نتػػاج خطػػة أ   أصػػ   .  تتضػػمف القػػدرة علػػد الترويػػب ث ثػػة م ػػت يات : إنتػػاج   ػػيلة اتصػػاؿ فريػػدة ،  ا 
 ف العمليات ،  اشتقاؽ م م عة مف الع يات الم ردة . م م عة مقترحة م

  التقػػ يـ :  هػػي القػػدرة علػػد إصػػدار أحوػػاـ عػػف ييمػػة األفوػػار أ  األعمػػاؿ علػػد  فػػؽ معػػايير أ  محاوػػاة
معينػػة .  يتضػػمف التقػػ يـ م ػػت ييف أحػػدهما : الحوػػـ فػػي ضػػ ء معيػػار ذاتػػي ،  اآلخػػر الحوػػـ فػػي ضػػ ء 

 معايير خار ية.
 النف ي حروي ) المهارم ( : ثانيا  : الم اؿ

 يشػػير هػػذا الم ػػاؿ إلػػد المهػػارات التػػي تتطلػػب التن ػػيؽ بػػيف عضػػ ت ال  ػػـ ومػػا فػػي  
األنشطة الرياضية للقياـ ب داء معيف .  في هذا الم اؿ ال ي  د تصنيؼ متفؽ علي  بنحٍ   ا   وما هي 

 ات اآلتية : الحاؿ في تصنيؼ األهداؼ المعرفية .  يتو ف هذا الم اؿ مف الم ت ي
 اال تقباؿ : يتضمف عملية اإلدراؾ الح ي ،  اإلح اس العض م التي تؤدم إلد النشاط الحروي . .ٔ
 التهياة :  ه  اال تعداد  التهياة الفعلية ألداء  ل ؾ معيف .   .ٕ
اال ت ابة الم  هػة :  يتصػؿ هػذا الم ػت   بالتقليػد  المحا لػة  ال لػط فػي ضػ ء معيػار أ  حوػـ أ  محػؾ  .ٖ

 . معيف 
 اال ت ابة الميوانيوية :  ه  م ت   خاص باألداء بعد تعلـ المهارة بثقة  براعة . .ٗ
 اال ت ابة المروبة : يتضمف األداء للمهارات المروبة بدية   رعة .   .٘
التوييؼ :  ه  م ت   خػاص بالمهػارات التػي يط رهػا الفػرد  يقػدـ نمػاذج مختلفػة لهػا تبعػا  للم يػؼ الػذم  .ٙ

 ي ا ه  . 
  االبتوار :  ه  م ت   يرتبط بعملية اإلبداع  التنظيـ  التط ير لمهارات حروية  ديدة .التنظيـ  .ٚ

 ثالثا  : الم اؿ ال  داني ) العاطفي (
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 يحتػػػػ م هػػػػذا الم ػػػػاؿ علػػػػد األهػػػػداؼ المتعلقػػػػة باالت اهػػػػات  الع اطػػػػؼ  القػػػػيـ والتقػػػػدير  
لع اطػػؼ  االنفعػػاالت .  يػػد صػػنؼ  االحتػػراـ  التعػػا ف . أم إف األهػػداؼ فػػي هػػذا الم ػػاؿ تعتمػػد علػػد ا

 ـ التعلـ ال  داني في خم ة م ت يات هي : ٜٗٙٔديفيد وراث  ؿ  زم ؤل في العاـ 
  ، اال تقباؿ :  ه  ت  ي  االنتبال لحدث أ  نشػاط مػا .  يتضػمف الم ػت يات اآلتيػة : الػ عي أ  االطػ ع

  الرقبة في التلقي ،  االنتبال المرايب .
  ا ز الطالب در ة االنتبال إلد در ػة المشػاروة بنػ ٍع مػف أنػ اع المشػاروة .  يتضػمف اال ت ابة :  هي ت

 الم ت يات اآلتية : اإلذعاف في اال ت ابة ،  الرقبة في اال ت ابة ،  االرتياح ل  ت ابة .
  ، إعطػػػاء ييمػػػة : ) التقػػػ يـ (  هػػػي القيمػػػة التػػػي يعطيهػػػا الفػػػرد لشػػػيء معػػػيف أ  ظػػػاهرة أ   ػػػل ؾ معػػػيف

ال ػػل ؾ هنػػا بقػػدر مػػف الثبػػات  اال ػػتقرار بعػػد اوت ػػاب الفػػرد أحػػد االعتقػػادات أ  االت اهػػات .   يتصػػؼ
  يتضمف الم ت يات اآلتية : تقبؿ ييمة معينة ،  تفضيؿ ييمة معينة ،  االيتناع ) االلتزاـ ( بقيمة معينة 

 رد هػػػذل القػػػيـ  يقػػػرر التنظػػيـ :  هػػػ  عنػػػد م ا هػػػة م ايػػػؼ أ  حػػاالت ت امهػػػا أوثػػػر مػػػف ييمػػػة ، يػػنظـ الفػػػ
الع يات التبادلية بينها  يقبؿ أحدها أ  بعضها وقيمة أوثر أهمية .  يتضمف الم ت يات اآلتية : إعطاء 

 تص ر مفاهيمي للقيمة، ترتيب أ  تنظيـ نظاـ القيمة .
 لػؾ تط ير نظاـ مف القيـ :  ه  عبارة عف تط ير الفرد لنظاـ مف القيـ ي     ل و  بثبػات  تنا ػؽ مػ  ت

 القيـ التي يقبلها  تو ف  زءا  مف شخصيت .
 ميارة التخطيط ًا:نيثا 

التخطيط ه  عملية تحضير ذهني  تنظيـ م ػبؽ للمعل مػات  الخبػرات  الحقػااؽ يضػع   
 المدرس يبؿ الدرس بمدة وافية ،  يشتمؿ علد عناصر مختلفة بقصد تحقيؽ األهداؼ التعليمية .

 أهمية التخطيط :
هميتػػ   ف ااػػدل الوثيػػرة للعمليػػة التدري ػػية  المػػدرس  الطالػػب فػػي  ػػبيؿ تحقيػػؽ للتخطػػيط أ 

 األهداؼ الترب ية المراد تحقيقها  لعؿ مف أهمها :
إعػػداد الخطػػط التدري ػػية ي عػػؿ المػػدرس يػػادرا  علػػد تحقيػػؽ األهػػداؼ الترب يػػة ، فالمػػدرس  .ٔ

مػػػا  ػػػيفعل  الػػػذم يػػػدخؿ إلػػػد قرفػػػة الصػػػؼ  فػػػي ذهنػػػ  أهػػػداؼ محػػػددة م ػػػبقا  ،  ػػػيعرؼ 
 بالتحديد داخؿ الصؼ .

ي ػػػاعد التخطػػػيط علػػػد تػػػ فير  ػػػ  مػػػف الثقػػػة داخػػػؿ الصػػػؼ ،  التخطػػػيط ال يػػػد ي ػػػاعد  .ٕ
المػدرس علػد الػػتحوـ فػي الوثيػػر مػف الع امػؿ التػػي تػؤدم إلػػد إدارة الصػؼ إدارة م فقػػة ، 
  بالتالي يصبح متحررا  مف الخ ؼ الػذم يػد يرافػؽ بعػض المدر ػيف لعػدـ إلمػامهـ بالمػادة

 التعليمية أ  لعدـ تنظيمهـ ل نشطة التعليمية بطريقة  ليمة .
التخطػيط ال يػػد ي ػػاعد المػػدرس علػد تنفيػػذ األنشػػطة المختلفػػة فػي ضػػ ء مػػا ينػػ م تحقيقػػ   .ٖ

مف أهداؼ ، يو ف يد اعّد نف    يدا  إل رااها  القياـ بهػا  بمشػاروة الطلبػة ، فػإذا وانػت 
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يحتػػاج إلػػد إعػػداد األد ات المطل بػػة لهػػا ،  هػػذل األنشػػطة عبػػارة عػػف ت ػػارب عمليػػة فهػػ 
  ترتيبها ترتيبا  منطقيا  ،  ت زي  األد ار بين   بيف الطلبة بنظاـ معيف .

يتػػيح التخطػػيط للطلبػػة القػػدرة علػػد بلػػ غ األهػػداؼ   الف المػػدرس الػػذم يعػػد در ػػ  م ػػبقا   .ٗ
 يو ف يادرا  علد ت ضيح أهداؼ التعليـ لطلبت  .

لد ت نب اإلهدار في العملية التعليميػة مػف حيػث ال يػت  ال هػد التخطيط ال يد ي اعد ع .٘
 المػػػػاؿ ، فػػػػالتخطيط ال ػػػػليـ هػػػػ  الػػػػذم يضػػػػمف تنظػػػػيـ  ػػػػير العمػػػػؿ الصػػػػفي فػػػػي ضػػػػ ء 

 اإلموانات المتاحة .
ي ػػػاعد التخطػػػيط علػػػد ت نػػػب الوثيػػػر مػػػف الم ايػػػؼ المحر ػػػة  المػػػ زؽ التػػػي يتعػػػرض لهػػػا  .ٙ

 التدريس    ء النظاـ.بعض المدر يف واالرتباؾ  التردد في أثناء 
ي ػػاعد التخطػػيط علػػد اختيػػار أ ػػاليب التقػػ يـ المنا ػػبة لتقػػ يـ تحصػػيؿ الطلبػػة بفاعليػػة ،  .ٚ

  ذلؾ ألهمية عملية التق يـ   ألنها تحدد ما إذا واف الطلبة يد بل  ا األهداؼ أـ ال  
 التخطيط الجيد :

ط يختلػػؼ مػػف م يػػؼ ال ت  ػد خطػػة  احػػدة للتػػدريس تصػػلح للم ايػػؼ المختلفػػة ، فػػالتخطي 
موانػػػات  إلػػػد م يػػػؼ آخػػػر بح ػػػب طبيعػػػة المػػػادة الدرا ػػػية  األهػػػداؼ الترب يػػػة المػػػراد تحقيقهػػػا ،  ا 
المدر ة ،  طبيعة المتعلميف  حا اتهـ  خبراتهـ ال ابقة ،  علد الرقـ مف ذلؾ هناؾ اتفػاؽ علػد 

 اف التخطيط ال يد يتصؼ باآلتي :
 ي هؿ عملية التعلـ . .ٔ
 مرار في التعلـ .يتيح للطلبة اال ت .ٕ
 ي اعد الطلبة علد الربط بيف الخبرات التعليمية المختلفة . .ٖ
 ي خذ بالح باف در ة ا تعداد الطلبة للتعلـ . .ٗ
 يراعي ما بيف الطلبة مف اخت فات في المي ؿ  القدرات  اال تعدادات . .٘

 لوػػي يعػػد المػػدرس خطػػة تحضػػير  يػػدة  شػػاملة لوػػؿ العناصػػر المهمػػة  مت فيػػا  النقػػاط 
 ال لبية ، ينب ي علي  اف يطرح علد نف   مثؿ هذل األ الة :

 ويؼ يموف اف اربط بيف أنشطة الدرس الحالي  مفاهيم  بالدرس ال ابؽ   .ٔ
 ما األنشطة ال ديدة التي مف المموف اعتمادها   .ٕ
 ويؼ  يتـ ت زي  زمف هذل األنشطة  مدتها   .ٖ
 ما التقنيات التعليمية التي مف المموف ا تعمالها   .ٗ
 ؿ هذل التقنيات التعليمية م   دة في المدر ة    في حاؿ عدـ    دها ما الحؿ ه .٘
 ويؼ   نتقؿ مف نشاط إلد نشاط آخر  .ٙ
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 ويؼ أش   الطلبة علد المشاروة في الدرس   .ٚ
 ويؼ ا عؿ الطلبة يتابع ف الدرس   .ٛ
 ويؼ   ختـ الدرس أ  انهي    .ٜ

 ما الملخص ال ب رم المطل ب   .ٓٔ
  يعطد للطلبة  ما ال ا ب المنزلي الذم  .ٔٔ

 أنواع الخطط التدريسية :
 يموف تق يـ الخطط التدري ية علد :

 . خطة بعيدة المد  )التخطيط ال ن م( :ٔ
 ه  التخطيط الذم يتـ لمػدة ط يلػة وعػاـ درا ػي أ  فصػؿ درا ػي ،  هػ  التصػ ر الػذم  

وامػؿ ،  يتضػمف هػذا تقررل عادة  زارة التربية مما يتطلب تدري   مف المدرس في العاـ الدرا ي ال
النػػ ع مػػف التخطػػيط ت زيعػػا  للمػػ اد الدرا ػػية المطلػػ ب تدري ػػها فػػي العػػاـ الدرا ػػي م زعػػة بح ػػب 

 األشهر  األ ابي  .  يهدؼ التخطيط مف هذا الن ع إلد :
 درا ة أهداؼ تدريس المادة في ض ء ما تتضمن  المقررات الدرا ية . -أ
 تحديد اإلموانات المتاحة . -ب
  د ؿ زمني لتدريس ال حدات التي يتضمنها المقرر الدرا ي .  ض  - ػ
تحديػػػد أ ػػػاليب التػػػدريس  طرااقػػػ  المنا ػػػبة لم ضػػػ عات المقػػػرر الدرا ػػػي   ػػػد لتها ضػػػمف  -د

 الخطة الفصلية .
 حصر األنشطة الصفية  قير الصفية المطل ب تنفيذها . -هػ
 . اف يتعرؼ المدرس علد المصادر التي تخدـ تدريس المقرر - 
 تحديد أن اع التق يـ  م اعيدل. -ز
عادتهػػا  -ح التخطػػيط لػػدر س المرا عػػة بعػػد عمليػػة التقػػ يـ  تحديػػد األهػػداؼ التػػي لػػـ تتحقػػؽ  ا 

 باعتماد طرااؽ تدريس  ديدة .
 .خطة يصيرة المد   )الخطة الي مية( :ٕ
يػػة  هػ  التخطػػيط لمػػدة يصػػيرة وػػالتخطيط األ ػػب عي أ  اليػػ مي ،  هػػذا التخطػػيط ذ  أهم 

بال ة في تحقيؽ األقراض ال ل وية المعرفيػة  ال  دانيػة  المهاريػة بفعاليػة ،  لػيس مػف الضػر رم 
اف يتب  وؿ المدر يف الخطة نف ها في إعداد الدر س الي مية ، فما يػد يصػلح ألحػدهـ ال يصػلح 

 ل خر ،  يهدؼ التخطيط مف هذا الن ع إلد :
 ية للمدرس ،  التثبت منها .إتاحة فرصة اال تزادة مف المادة العلم -أ
 اإلعانة علد تنظيـ أفوار المادة  ترتيب عناصرها  تن يقها . -ب
 تحديد معالـ طريقة التدريس المنا بة بما ي افر ال يت  ال هد علد المدرس  الطالب. - ػ
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 اإلعانة علد تنفيذ األنشطة المصاحبة للدرس بص رة دييقة . -د
 هداؼ ال ل وية لم ض ع الدرس .اإل هاـ في احت اء  مي  األ -هػ
أنػػػ  يعػػػد  ػػػ    لنشػػػاطات التعلػػػيـ ، ومػػػا يمّوػػػف المػػػدرس مػػػف در ػػػ   يػػػذورل بالنقػػػاط ال ا ػػػب  - 

 ت طيتها .
 أن  يعد   يلة ي تعيف بها المشرؼ الترب م للتعرؼ علد ما يبذل  المدرس مف  ه د. -ز

 خصااص الخطة الي مية :
ة در   الي مي بل ة  اضػحة  صػحيحة تمونػ  ال ض ح : ي ب علد المدرس أف يعد خط .ٔ

 مف تنفيذ در   بن اح .
يابلية التنفيذ : ي ب أف تتصؼ الخطة الي مية بقابلية التنفيذ بح ب اإلموانات المدر ػية  .ٕ

 المتاحة .
المر نػػػة : تتصػػػؼ الخطػػػة الي ميػػػة ال يػػػدة بالمر نػػػة لم ا هػػػة الت يػػػرات الطاراػػػة التػػػي يػػػد  .ٖ

 تحدث في الم يؼ التدري ي .
 الشم ؿ : ي ب اف ت طي الخطة   انب العمؿ التدري ي وافة . .ٗ
الت ييػػت : ي ػػب اف توػػ ف الخطػػة الي ميػػة محػػددة ال يػػت لت طيػػة األنشػػطة المعتمػػدة فػػي  .٘

 الدرس وافة .
 عناصر الخطة التدريسية اليومية وتنظيميا :

 يتفؽ معظـ الترب ييف علد العناصر األ ا ية ألية خطة ي مية ،  هي ما ي تي :
)الصػؼ ،  الشػعبة ،  التػاريخ ،  الػدرس ،  المػادة ،   الم ضػ ع( هػذل  المعمومات العامة .ٔ

المعل مػػػات تمثػػػػؿ ظػػػر ؼ الػػػػدرس التػػػي يوػػػػ ف المػػػدرس عػػػػف طريقهػػػا علػػػػد معرفػػػة تامػػػػة 
 بم ض ع الدرس   يت  .

 ،  تو ف علد ن عيف :األىداؼ واألغراض السموكية  .ٕ
 هداؼ العامة للمادة الدرا ية.األهداؼ الخاصة :  هي أهداؼ تشتؽ مف األ-أ
األقػػراض ال ػػل وية :  يقصػػد بهػػا األهػػداؼ المػػراد تحقيقهػػا فػػي أثنػػاء الػػدرس،   ي ػػب اف -ب

تصاغ في ص رة  ل وية يابلة للقياس  الم حظة ،  تصؼ نػ ع ال ػل ؾ أ  القػدرة التػي 
  تخرج مف الطلبة بعد عمليتي التعلـ  التعليـ .

 قراض ال ل وية ي ب مراعاة اآلتي : عند  ض  األهداؼ الخاصة  األ
 ت طية األهداؼ لوؿ المحت   المطل ب تدري   في الم يؼ الصفي . -ٔ
 إوماؿ األهداؼ لشر ط ص قها المطل بة . -ٕ
 مهاريػة( ،  بح ػب م ػػت يات  –   دانيػة  –تنػ ع األقػراض بح ػب م االتهػا )معرفيػػة  -ٖ

 وؿ منها .
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 . مراعاة األقراض للفر ؽ الفردية بيف المتعلميف -ٗ
 األساليب واألنشطة :  .3
تحدث عملية التعليـ عف طريؽ أنشطة  طرااؽ مختلفة ،  علد المدرس تحليؿ المحتػ    

 – مهػػارات  – تعميمػػات  – مفػػاهيـ –الدرا ػػي المطلػػ ب تعليمػػ  إلػػد مو ناتػػ  األ ا ػػية )حقػػااؽ 
ال  ػااؿ  األ هػزة  ييـ  ات اهات( ، لتو ف عملية االختيار ل نشطة  األ اليب التدري ػية  تحديػد 

المراد ا تعمالها في الدرس  هلة  مي رة ، أم إف هذا ال ػزء مػف الخطػة يتضػمف عمليػة التػدريس 
،  عػػرض المحتػػ  ،  اختيػػار التقنيػػات التعليميػػة المموػػف ا ػػتعمالها ،  يعػػّد هػػذا ال ػػزء مػػف الخطػػة 

 ه  ال زء األ ا ي فيها ،  يتو ف مف :
ـ التمهيد لم ض ع الدرس أ  التهياة لما  يطرح مف مادة درا ية  فيها يت التمييد أو المقدمة :-أ

،  تو ف بص رة أ الة عف الدرس ال ابؽ للربط بين   بيف الدرس الحػالي ، أ  عػرض صػ رة 
عػف الم ضػػ ع الحػالي ، أ  عػػرض م يػؼ محيػػر ..... الػخ ، أم إف الهػػدؼ مػف التمهيػػد هػػ  

يػد يحفػز الطلبػة  يشػد انتبػاههـ للػدرس .  ي ػب تهياة أذهاف الطلبة للمعل مات ال ديدة  التمه
ذا ت ػا ز هػذا التمهيػد )٘( ديػااؽ  ال يقػؿ عػف )ٚأال يزيد زمف التمهيػد علػد )  ٘ٔ( ديػااؽ،  ا 

دييقػػة( وػػاف  ػػزءا  مػػف عػػرض الػػدرس ،  ينب ػػي القػػ ؿ انػػ   ومػػا ي  ػػد تمهيػػد للػػدرس ، ي  ػػد 
ي هػػػذل الحػػػاؿ التمهيػػػد العػػػاـ أ  أيضػػػا تمهيػػػد للمػػػنهر ، أ  المػػػادة أ  ال حػػػدة أ  مػػػا ي ػػػمد فػػػ

 المط ؿ ،  عادة يعطد في الحصة األ لد مف أ ؿ العاـ أ  الفصؿ الدرا ي .
 فيػػ  يػػتـ عػػرض المػػادة التعليميػػة ال ديػػدة بح ػػب طريقػػة التػػدريس المنا ػػبة  عػػرض الػػدرس :-ب

التػػػػػي  ػػػػػيحددها المػػػػػدرس نف ػػػػػ  وطريقػػػػػة المحاضػػػػػرة أ  المنايشػػػػػة أ  اال توشػػػػػاؼ أ  إ ػػػػػراء 
ارب ،  مػػف ثػػـ يحػػدد الخطػػ ات األ ا ػػية التػػي  ػػتُتب  فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ ،  بػػالطب  يػػذور الت ػػ

المفاهيـ التي  تدرس  المفاهيـ التي  تثار .  ذلؾ ول  يو ف بص رة شرح إنشػااي مي ػر لمػا 
  يقـ  ب  المدرس داخؿ الصؼ.

 التي  ت تعمؿ في أثناء الدرس . التقنيات التعميمية-جػ
  تتضمف العناصر اآلتية :  (الخاتمة : )الغمؽ -د
التق يـ:  ه  عملية الت ود مف تحقؽ األهداؼ عف طريؽ إثػارة األ ػالة  اال ػتماع إلػد اإل ابػة -ٔ

عنها ،  التق يـ عملية م تمرة تبدأ يبؿ إعطاء الدرس  ت تمر في أثناء الػدرس للت وػد مػف اف 
نتهػي التقػ يـ بانتهػاء الػدرس ، الطلبة ي ير ف في االت ال الصحيح نح  بل غ األهػداؼ ،  ال ي

 بؿ ينتقؿ إلد الدرس الذم يلي  .
 الملخص ال ب رم :  في  ُتوتب أهـ األفوار التي  ردت في الدرس. -ٕ
ال ا ب المنزلي :  ه  النشاط الذم  يق ـ ب  الطلبة في المنزؿ ،  يتضمف ما يتعلؽ بالدرس  -ٖ

 ل ا بات المنزلية:الحالي  الدرس ال حؽ  ينب ي مراعاة التالي في ا
 التن ع . -أ
 الت طية ألهـ   انب الم ض ع  مفاهيم  . -ب
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 ال ض ح في الل ة  المعند .- ػ
 المصادر : -هػ
  يذور هنا المصادر  الوتب التي اعتمدها المدرس  الطالب . 

 ًا :ميارة استعماؿ السبورة ثالث
أ  )الحديػد( البليػت الخفيػؼ المصػق ؿ ال ب رة : هي   يلة للتعلـ ، تتو ف عادة مف مادة الخشب 

، مصػػب قة بلػػ ف اخضػػر أ  ا ػػ د ، يوتػػب عليهػػا المػػدرس أ  الطالػػب بالطباشػػير، أ  
 أف تو ف  ب رة بيضاء معدنية يوتب عليها بقلـ خاص .

 مزايا السبورة :
  ه لة ا تعمالها . .ٔ
 يموف ا تعمالها في تدريس  مي  الم اد الدرا ية . .ٕ
 ف إزالة ما يوتب عليها ب ه لة مف ملخصات الدرس .يلة تواليفها   إذ يمو .ٖ

 األ ل ب الصحيح في ا تعماؿ ال ب رة : 
وتابة المادة بخط وبير  بص رة  اضحة  متباعدة بحيث ي هؿ علد  مي  الطلبة يراءتها  .ٔ

 ب ه لة .
 ينب ي أف تو ف ال ب رة نظيفة ال ُتوتب عليها م اد أ  در س أخر  . .ٕ
  رة .ت نب الوتابة أ فؿ ال ب .ٖ
 يفضؿ ا تعماؿ مؤشر مثؿ الم طرة . .ٗ
ت نػػب االختصػػار فػػي الوتابػػة حتػػد ال تصػػبح ال ػػب رة مػػ  زا  يصػػعب علػػد الطالػػب فهػػـ  .٘

 المادة .
يفضؿ ا تعماؿ طباشير مل ف للترويز علػد األشػياء  النقػاط المهمػة مػف ا ػؿ إثػارة انتبػال  .ٙ

 الطالب .
 ل بار مف األعلد إلد األ فؿ.ينب ي تنظيؼ ال ب رة مف األعلد إلد األ فؿ لينزؿ ا .ٚ

 ميارة تنويع المثيرات والمنبيات : رابعًا:
المػػدرس ويفيػػة إدخػػاؿ التنػػ ع فػػي در ػػ ،  ذلػػؾ  -تروػػز هػػذل المهػػارة علػػد تعلػػيـ الطالػػب  

لت فػػي ملػػؿ الطلبػػة  العمػػؿ علػػد زيػػادة انتبػػاههـ إليػػ  ،  يػػد تػػـ تحليػػؿ هػػذل المهػػارة إلػػد المهػػارات 
 ة اآلتية :الفرعي

 Teacher movementحروة المدرس -أ
تعػػػد حروػػػة المػػػدرس الهاداػػػة  المقصػػػ رة مػػػف موػػػاف إلػػػد آخػػػر فػػػي الصػػػؼ مػػػف العناصػػػر  

ال اذبة ل نتبال ،  مف أمثلة ذلؾ انتقاؿ المدرس مف مواف  ل    إلد ال ب رة مث   أ  تحرو  مف 
 المنصة إلد ال  يلة التعليمية .
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  Teacher Gestureإشارة المدرس  -ب
 هي اإلشارات التي ي تعملها المدرس للتعبير عػف انفعاالتػ  ، وتحريػؾ أ ػزاء مػف   ػم   

، واليديف  األصاب  ،  ذلؾ ب رض  ػذب االنتبػال أ  لت ويػد أهميػة الم ضػ ع أ  للتعبيػر عػف رأم 
 أ  انفعاؿ معيف ، أ  لت ضيح أشواؿ  ح ـ  أ  حروة   ـ ما .

  change in speech Pattern ت الت يير في نبرات الص - ػ
الت ييػػػر الف ػػػااي فػػػػي نبػػػرات الصػػػ ت ، أ  ي تػػػػ  أ   ػػػرعت  بمػػػا فػػػػي ذلػػػؾ توػػػرار بعػػػػض  

الولمات أ  التعابير أ  ال مؿ ، علما  أف ذلؾ ال يعني أف يو ف للمدرس الزمػة )أم يوػرر الولمػة 
 نف ها با تمرار( مثؿ ولمة طبعا  ، في الحقيقة ، ل مانة ... الخ 

 Change of Sensory focusت يير النشاط الح ي  -د
 هنا يتـ عندما ينتقؿ المدرس مف نشاط مح  س إلد نشاط مح  س آخر واالنتقاؿ مػف  

اال تماع إلد المشاهدة ، أم االنتقاؿ مف حا ة ال ػم  إلػد حا ػة البصػر أ  إلػد النشػاط اليػد م 
بعػػػض الم حظػػػات ليػػػد ن ها فػػػي  مثػػػؿ إخػػػراج طالػػػب للوتابػػػة علػػػد ال ػػػب رة ، أ  إعطػػػاء الطلبػػػة

 ورا اتهـ ... الخ .
  Pupils talkو ـ الطلبة  -هػ

 عندما يشارؾ الطلبة في المنايشة أ  ي يب ف علد أ الة المدرس أ  ي  ل ف أ الة ما.     
  Pupils Movementحروة الطلبة  - 
إلػد   يحدث هذا عند انتقاؿ الطالػب مػف موػاف إلػد موػاف آخػر ، مػف مقعػدل مػث    

 ال ب رة أ  إلد منصة إ راء الت ارب في المختبر ... الخ .
 دور المدرس قو تنويع المثيرات:

إلػد نتػاار   المهتـ بالشػ ف التربػ م بنباهتػ  أف ي ظػؼ البياػة ت ظيفػا  يػؤدم درسي تطي  الم 
تقػػدـ الػػتعّلـ،  إي ابيػػة تظهػػر فػػي  ػػل ؾ المػػتعلـ عػػف طريػػؽ اوتشػػاؼ المثيػػرات التػػي ت ػػاعد علػػد

المختلفػة حػيف تبػرز مثيػرات   هذا ما تفعل  أ ػاليب الدعايػة    ػااؿ اإلعػ ـ، فيت عب بالمثيرات 
ت ػتثير انتبػال المتلقػي  ت ذبػ  نحػ   تخدـ أقراضها  ػ اء وانػت أقراضػا  ت اريػة أـ  يا ػية بحيػث

مهػػارة مػػف المهػػارات  تنميطهػػا  التػػدرب  ، أ  فػػي ا ػػتدعاء م ضػػ ع مػػف الم ضػػ عات التػػي تهمػػ 
المثيػػرات  تقػػديمها فػػي ال يػػت المنا ػػب  ليهػػا.  ولمػػا وانػػت الخطػػ ات متقنػػة مػػف حيػػث ترتيػػبع

بػػػالطب  يتعلػػػؽ بالمػػػدرس  ولػػػ  .  هػػػذا  المنشػػػ د الهػػػدؼبلػػػ غ أدت إلػػػد    مت ػػػمة بالديػػػة  المر نػػػة 
  . بمد  مهارت 

  لوي يو ف المدرس ماهرا  في تن ي  المثيرات علي  االنتبال إلد ما ي تي:
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بهدؼ إثػارة انتبػال   أف ين ع بالمثيرات  يعّددها، المثير المنا ب في  يت  المنا ب أف يقدـ  .ٔ
 .المحدد المتعلـ للترويز علد الم ض ع المطل ب أ  محت   التعّلـ في ال يت

 عملػت علػد ا ػتدعاء  وانت المثيرات ذات معند زادت ارتباطاتها  رفعت  تيرة التعلـ ولما .ٕ
 حيات  نتي ة لت ارب .  في أثناءرد  خبرات مما يختزف الف معافٍ 

  ػتدعي خبػرات متعػددة يالمثير بما يحمػؿ مػف شػحنات انفعاليػة إي ابيػة ينشػط الػذاورة  إف .ٖ
 يػادرة علػد بنػاء ارتباطػات  ديػدة تضػاؼ إلػد وامػؿ توػ ف ارتباطػات لهػا م ايػؼ متعػددة 

 ولية. الخبرات المتعلقة بالم يؼ التعليمي  تو ف يادرة علد تنمية المدروات ال
  لػاإثارة هذل االرتباطات  هػ  مػا يقتضػي مػف المربػي الحػذر  ف الخبرات المؤلمة تقلؿ مفإ .ٗ

 . د  تضي   ه دل   ه د المتعلـ
ة مف مثيرات البياة  ت ظيفها في خدمة التعّلـ ر اال تعا الد ر األهـ في المدرس ل ل ؾاف  

ّلـ د ر المثير األهـ، فه  الذم  يشوؿ في عملية تنشيط التع  تنشيط . وما أف المدرس نف  
ف  اليب   لقدرت  علد التفاعؿ  لمد  الحي ية التي يتمت  بها  إلتقان  لعبة  يشير  ي حي  ي   ،

 .المنش د األثر البالغ في  ذب االنتبال  ت  ي  ال ل ؾ  تنشيط  لبل غ الهدؼ  التلقي  الت اصؿ
مف الق ة ما ي مح ل   علـ  للت ير في المثيرات أف تورار مثير ما يبعث الملؿ عند المت        

مف  مات ال ل ؾ  في ا تدعاء ا ت ابات  ديدة في  ل ؾ المتعلـ تت ـ بالشيء الوثير
ذا واف الملؿ مف ظرؼ مثير يؤدم إلد ميؿ نح  ت نب .اإلبداعي ذلؾ الظرؼ فإف ت ثير   ا 

الم يؼ ال ديد أوثر ألفة  حاف يقؿ ولما أصبمف ال ّدة مف حيث ا تدعاء  ل ؾ  ديد، ال بد 
 ...بالن بة للوااف الحي

 
 خامسًا :ميارة إدارة الصؼ :

، فمػف الناحيػة الفنيػة تعتمػد هػذل اإلدارة علػد شخصػية المػدرس   علمػا   تعد إدارة الصؼ فنػا   
بذاتػ  بق انينػ    تعد إدارة الصػؼ علمػا  ،  خار    صؼ أ ل ب  في التعامؿ م  الطلبة في داخؿ ال

  ا  راءات  . 
فر بياػة تعليميػة منا ػبة اها المػدرس لوػي يػ  عتمػدألنماط ال ل وية التي ي هي م م عة مف ا 

 يحػػافظ علػػد ا ػػتمرارها بمػػا يمونػػ  مػػف تحقيػػؽ األهػػداؼ التعليميػػة المنشػػ دة  بػػذلؾ يموػػف تحديػػد 
 عػف طريػؽ ذلػؾ ، علد أنها تلؾ العملية التػي تهػدؼ إلػد تػ فير تنظػيـ فعػاؿ  مفه ـ إدارة الصؼ

 . لد  الطلبةفّعاؿ ة لحد ث تعلـ ل بمطالشر ط ال ت فير  مي 
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  : الصفية اإلدارةأىمية 
عمليػة التعلػيـ الصػفي  حيػث إفيموف تحديد أهمية اإلدارة الصفية في العملية التعليمية مف  

نشػاطات منظمػة  عػف طريػؽالتفاعػؿ   يػتـ هػذا ، ط بػ ؿ عملية تفاعؿ إي ابي بػيف المػدرس   مثت
ومػا تػؤثر البياػة التػي  ،الصػفية علػد تهياتهػا اإلدارة ا بة تعمػؿ محددة تتطلب ظر فا   شر طا  من

. لػذا يموػف القػ ؿ إف  للطلبػة الصػحة النف ػية فػي   ، الػتعلـ نف ػها عمليػة يحدث فيها التعلـ فعالية
 اإلدارة الصفية النا حة تعمؿ علد:

 ت فير المناخ العاطفي  اال تماعي .  -
 تنظيـ بياة التعلـ .  -
 ت التعليمية .ت فير الخبرا -
 حفظ النظاـ .  - 
 م حظة الطلبة  متابعتهـ  تق يمهـ .  -

 أنماط اإلدارة الصفية ) أ اليب التعامؿ م  الطلبة (
 هناؾ أربعة أن اع مف أ اليب التعامؿ م  الطلبة  هي : 

 :األ ل ب الف ض م )ال ااب (-أ ال 
ذاتيػػة أ  قيػػر ذاتيػػة حريػػػة هػػذا األ ػػل ب الف ضػػ م ال ػػااب عػػف رقبػػة  فػػييمػػنح المػػدرس   

تػدخؿ يػذور منػ  ، فهػـ  بػ  نهـ  تعلمهـ  التصػرؼ ومػا يحلػ  لهػـ ؤ متناهية للط ب في ت  ي  ش
أذف فػػي ال الػػب .  هنػػا تتميػػز  بػػ  يخر ػػ ف منػػ   صػػؼخػػر فػػي الإلػػد موػػاف آينتقلػػ ف مػػف موػػاف 

، أما المدرس فيتصؼ بضعؼ الشخصية ب  هدفية  الحياة الصفية نتي ة لهذا األ ل ب الف ض م
  اإلهماؿ  عدـ القدرة علد ت  ي  الطلبة   ذب انتباههـ .

 ثانيا : أ ل ب التحفيز
تمهيد  ب ال رفة الدرا ية  يبدأ بالتدريس )أ  صب المعل مات(  در يفيدخؿ وثير مف الم  

ههـ  ضعؼ الرقبة لديهـ  هذا يؤدم إلد عدـ انتبا،  لبةأ  تحفيز أ  تقديـ أ  تهيا  نف ية للط
في التعلـ  ظه ر عدد مف المشو ت ال ل وية  الصع بات الترب ية  ذلؾ ب بب عدـ تحفيز 

 .المدرس لهـ
 : ثالثا : األ ل ب العادؿ )الديمقراطي(

خ ة ل  ،  اتخاذ  آراء الطلبة إللط ب و درسالم ةمف أهـ  مات هذا األ ل ب ه  معامل  
 ت يراعي الم ض عية في معال ة مشو أ  تط يرل ، نشاط   عند اختيار أ ا يا   معيارا   رقباتهـ 
 رباطة ال  ش  االتزاف في   يروز علد إن انية الطالب  اال ت ابة لحا تهـ الفردية ، الطلبة 
 الصعاب  الت امح  الت اض   انفتاح األ ارير خ ؿ معام ت   أعمال  . ةم ا ه
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 : (رابعا : األ ل ب ال لط م )الت لطي
 ت  يػ  الطلبػة  تعلػيمهـ طالبػػا   فػػيإم ايػة مباشػرة  ةمػارس المػدرس فػي هػذا األ ػػل ب  ػلطي  

 هنػػا يميػػؿ المػػدرس إلػػد المزا يػػة  عػػدـ ، معارضػػة تػػذور  بػػ شػػي مػػ  أه ااػػ   رقباتػػ  امػػنهـ التم
 النضر في صناعة القرارات الترب ية  الشخصية بتعلـ الطلبة  معاملتهـ . 

  :المشكالت الصفية
ؽ النظػاـ  الػػتعلـ   التػي تعػػة موػف ا ػتعراض عػػدد مػف المصػػادر الم ػببة للمشػو ت الصػػفيي 

  هي  :، الصفي 
  لقيػادة قيػر الراشػدة أ  ، أ  ا  هػي : القيػادة المت ػلطة  ػدا   درسف  ػل ؾ المػمػمشو ت تنػتر

ت ت ال تحروات  تعليقاح ا ية المدرس  للدرس ، أ  نتي ةانعداـ التخطيط    ،قير الحويمة 
االطػػراد فػػي إعطػػاء ال عػػ د  ، ا  نتي ػػةالزااػػدة للمحافظػػة علػػد ورامتػػ    لػػافعأرد د الطلبػػة ،   
 .   قير م دٍ  بنح  قير منا با تعماؿ العقاب    التهديدات 

  علػػػد  ةايتصػػػار النشػػػاطات الصػػػفيمثػػػؿ : مشػػػو ت تػػػن ـ عػػػف النشػػػاطات التعليميػػػة الصػػػفية
لم ػػػت   الطالػػػب  تهػػػامءعػػدـ م   ليميػػػة  رتابتهػػػا توػػػرار النشػػاطات التع ، أ ال  انػػب اللفظيػػػة 
 مما ي لد الملؿ  الض ر مف الدرس. .العمرم  العقلي

 العد   ال ل وية  تقليد الطلبػة لػزم اهـ .  مثؿ: مشو ت تن ـ عف ترويب ال ماعة الصفية 
قيػػػاب ، أ  اإلحبػػػاط الػػػدااـ  الم ػػػتمر  بػػػيف الطلبػػػة ، أ  نتي ػػػةال ػػػ  التناف ػػػي العػػػد اني  أ 

قيػاب ،   شػي ع  ػ  الدوتات ريػة فػي الصػؼ ،   اال تعدادات ل نشطة  الممار ات الديمقراطية
 الطم نينة  األماف .

 :أساليب معالجة المشكالت الصفية 
ال ػػل وية التػػي يتعامػػؿ معهػػا هػػي التػػي ال تحػػدث أ ال  تأ ػػهؿ المشػػو  مػػفأ ػػاليب ال يايػػة :. ٔ

تعليمػػػات صػػػفية   عػػػؿ الطلبػػػة   غلصػػػفي  صػػػ هػػػي التػػػي يموػػػف ت نبهػػػا ب ضػػػ  ي اعػػػد للنظػػػاـ ا
تقنيػػػات مختلفػػػة .  يموػػػف تقليػػػؿ التعػػػب بإعطػػػاء راحػػػة يصػػػيرة  عماؿمنػػػدم يف ب عمػػػاؿ مفيػػػدة  ا ػػػت

تتخلػػؿ األنشػػطة التعليميػػة  تفيػػد النشػػاطات  تحديػػد األ يػػات المنا ػػبة مػػف اليػػـ  الدرا ػػي إلعطػػاء 
 م تعديف لذلؾ .يو ف الطلبة  فحي، ت الصعبة مثؿ أ يات الصباح انيالتعي
ا تخداـ التلميحات قيػر اللفظيػة :  ذلػؾ بػالنظر إلػد الطلبػة المنشػ ليف بالحػديث مػ  بعضػهـ . ٕ

 أ  التربيت علد الوتؼ أ  التحرؾ نح  الطالب المخؿ بالنظاـ .
يمدح الطلبة علد ال ل ويات المرق بة  فمدح ال ل ؾ قير المن  ـ م  ال ل ؾ ال يئ : حي. ٖ

للط ب الذيف  درسلذم ال ين  ـ م   ل ويات الطالب ال يدة مثؿ مدح المإليقاؼ ال ل ؾ ا
 .  ي يب ف عندما يؤذف لهـ .  أثناء اال ت ابة ل ؤاؿ مافي ي ل  ف في مقاعدهـ 
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ثػػـ يقػػـ  بمػػدح  ، يقػػـ  المػػدرس بمػػدح طػػ ب الصػػؼ م تمعػػيف فمػػدح الطلبػػة اآلخػػريف : حػػي. ٗ
 ما . طالب ما ألداا   ممار ت  عم   

التلمػيح لػد  طالػب مػا  لػـ ي يػؼ  ػل و  المخػؿ بالنظػاـ  : إذا لػـ ي ػدِ  ي ػيرالتذوير اللفظػي ال. ٘
عيدل للم ار الصػحيح  االنتظػاـ مػ  زم اػ  فػي إومػاؿ النشػاط ، يد ي ةتذويرات لفظي عماؿفإف ا ت

 ب ي أف يروز المدرس علد ال ل ؾ  ليس علد الطالب .ن ي
 االنضباط الياتو : 

الذم يهتـ بػإدارة  درسالم المدرس ال يد ه ،   يو ف يد ة في وؿ تصرفات  المدرس أف علد 
ديمقراطػػي يعتمػػد علػػد  ب  ػػل بالعمليػػة  ممار ػػت  للمهمػػات التػػي تشػػتمؿ عليهػػا هػػذلب صػػف  ف  شػػؤ 

طلبتػػ  فػػي إدارة هػػذل المهمػػات التػػي يموػػف أف توػػ ف  العمػػؿ التعػػا ني  ال معػػي بينػػ   بػػيف مبػػادئ
  :يتاآلأبرز م االتها علد النح  

ديػػة التػػي عتيااال هنػػاؾ م م عػػة مػػف المهمػػات:اديػػة فػػي إدارة الصػػؼتيعاال اإلداريػػةالمهمػػات . ٔ
 ، تػ مػ  طلب  فػؽ تنظػيـ يتفػؽ عليػ علػد علػد إن ازهػا  ؼشػراممار ػتها  اإل مػدرسينب ػي علػد ال

،  ةتػػ ميف ال  ػػااؿ  المػػ اد التعليميػػ،    لوتػػب  الػػدفاتر تفقػػد ا ،الحضػػ ر  ال يػػاب ت ػػ يؿ  :مثػػؿ
ضػاءت  شػراؼ علػد نظافػة الصػػؼ  ته يتػ اإل   المحافظػة علػد ترتيػب منا ػب للمقاعػد   مثػػؿ .   ا 

ن ازهػػا يضػػمف  ػػير العمليػػة ،     لونهػػا مهمػػة  أ ا ػػية، هػػذل المهمػػات  أف بػػدت مهمػػات  ػػهلة  ا 
 تػ فير فضػ   عػف ،الوثيػر مػف المشػو ت   الطلبػة درسفر علد الما ي   ،التعليمية ب ه لة  ي ر 

لتنظػػيـ  اضػػح  محػػدد  متفػػؽ عليػػ  بينػػ   بػػيف طلبتػػ   حػػاؿ اعتمػػاد المػػدرس ، فػػي ال يػػت  ال هػػد
  .ليةؤ  تف يض الم  مبدأ علد أ اس اعتماد إلن ازها

يػػتـ تحقيػػؽ الت اصػػؿ بػػيف الطالػػب  : الصػػؼفػػي المهمػػات المتعلقػػة بتنظػػيـ عمليػػة التفاعػػؿ . ٕ
،  ب  ػػمااهـ نػػادم المػػدرس طلبتػػ ي المػػدرس مػػف ممار ػػة بعػػض األنمػػاط الو ميػػة بيػػنهـ مثػػؿ : 

،  شػػورا     ،تفضػؿ    ،مػف فضػلؾ :   التقػدير مثػؿ األلفػاظ التػي تشػعر الطالػب بػاالحتراـ لي ػتعمؿ
،   مشػػاعرهـ ب ػػض النظػػر عػػف و نهػػا  ػػلبية أ  إي ابيػػة أفوػػارهـ الطلبػػة  يتقبػػؿ آراء،    أح ػػنت  
طالػػب ،  أف اإلي ابيػػة لل روةأ ػػاليب التعزيػػز اإلي ػػابي الػػذم يشػػ   المشػػا عتمػػادأف يوثػػر مػػف ا  

، األ الة الضيقة التي ال تحتمؿ إال اإل ابة المحددة   أف يقلؿ مف، أ الة  ا عة  عريضة يعتمد 
نمػا عليػ  أف يوثػر مػف األ ػالة التػي تتطلػب تفويػرا  ، محػد دة  أ  ولمة  احػدة، ال أ  نعـ : مثؿ   ا 

ي  ػػ   قػد البنػاء فػي ت  يػ  الطلبػة ،  ينب ػي أفالن،  أف  العقليػة العليػا  ا ػعا   ا ػتثارة للعمليػات
ال يت الوافي للفهـ  أف يتحدث  يعطي الطلبة،  أف  النقد لطالب محدد  علي  أف ال يعمـ درسالم

علػد طػرح األ ػالة  هـيشػ ع،  أف  طلبتػ  ب ػرعة مقب لػة  بولمػات  اضػحة تتنا ػب مػ  م ػت يات
 . اال تف ار
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حروة أ  إشارة مف ش نها أف تشعر الطالػب باال ػتهزاء  ةأي يصدر الأ درسينب ي علد الم        
هػػذا يػػؤدم إلػػد عػػدـ تشػػ يع  علػػد المشػػاروة فػػي عمليػػة التفاعػػؿ  فأل  أ  ال ػػخرية أ  الخػػ ؼ 

  . الصفي
االنضػباط الصػفي ي ػب  عػفالحػديث  فػي :المهمات المتعلقة بت فير أ ػ اء االنضػباط الصػفي. ٖ

ف أل  الفاعليػػة  النشػػاط داخػػؿ قرفػػة الصػػػؼ  لبػػة  انعػػداـيعنػػي  مػػ د الط تػػذور اف االنضػػباط ال
أنػػػػ  التػػػػزاـ الطلبػػػػة بالصػػػػمت  الهػػػػد ء  عػػػػدـ الحروػػػػة  عػػػػض المدر ػػػػيف يفهمػػػػ ف االنضػػػػباط علػػػػدب

 :يخلط ف بيف مفه ميف  ازال   المدر يف ما وما أف بعض ، تعليمات المدرس إلد اال ت ابة 
مػػة ا ميعنػػي تػػ فير الظػػر ؼ ال لضػػبطفا، االنضػػباط  مفهػػ ـ،  اآلخػػر  الضػػبطهما: مفهػػـ  أحػػد

 يموػػف اال ػػتدالؿ مػػف هػػذا ، قرفػػة الصػػؼ لت ػػهيؿ حػػد ث الػػتعلـ  ا ػػتمرارل فػػيلفػػرض النظػػاـ   
)أم ي ػريا (  لػيس نابعػا  مػف ذات الطلبػة ، يو ف مصدرل خار يا   أف النظاـ قالبا  ماعلد المفه ـ 

هػا عػف طريقالطالػب  ػل و  ذاتيػا   ـتلػؾ العمليػة التػي يػنظ إلػديشير مفهـ  االنضػباط  ، في حيف
هما  صػػف االنضػػباط بضػػبط بػػيف مفهػػـ  ال  بالتػػالي فػػإف هنػػاؾ اتفايػػا   ،لتحقيػػؽ أهدافػػ   أقراضػػ 

 ا ػتمرارها فػي أ ػ اء منظمػة  خاليػة مػف المشػتتات  يف لحد ث عملية التعلـمطل ب  يلة  شرطا  
ي مصػػدر الػػداف  لتحقيػػؽ النظػػاـ أ  لوػػف الفػػرؽ يومػػف فػػ، للػػتعلـ  يػػة  رة أ  المعأ  الع امػػؿ المنفّػػ

 لعػؿ مػف ، أما االنضباط فمصػدرل داخلػي مػف ذات الفػرد ، خار ي  االنضباط ، فالنظاـ مصدرل
لتحقيػؽ االنضػباط الصػفي الفعػاؿ ب يػة إتاحػة  القياـ بها درسأبرز الممار ات التي يت ي  مف الم

  : ي تفرص التعلـ ال يد للطلبة ما ي
  .ضيح أهداؼ الم يؼ التعليمي للطلبةعلد ت   مدرسأف يعمؿ ال .ٔ
 . فيها التعليمية المرق ب األهداؼالتي يتحملها الطلبة في  بيؿ بل غ  األد ارأف يحدد  .ٕ
مشػػاروة الطلبػػة فػػي  يحػػرص علػػد ، إذ الطلبػػة  ميعػػا   بػػيفأف يػػ زع م ػػؤ ليات إدارة الصػػؼ  .ٖ

موانات  طالب فيتحمؿ الم ؤ ليات وؿ    .ض ء يدرات   ا 
  .م اعدتهـ علد م ا هتها إلد ي عد ،  حا ات الطلبة  مشو تهـ يتعرؼ علد أف .ٗ
الثقػة  أف يػنظـ الع يػات اال تماعيػة بػيف الطلبػة ،  أف ينمػي بيػنهـ الع يػات التػي تقػ ـ علػد .٘

  . االحتراـ المتبادؿ  يزيؿ مف بينهـ الع امؿ التي تؤدم الد   ء التفاهـ
 ، ع فػػػػػػػػػي أ ػػػػػػػػػاليب  التعليميػػػػػػػػػة ر  ينػػػػػػػػػ ّ في يػػػػػػػػػة ،  ػػػػػػػػػتراتي يات تعليميػػػػػػػػػة متن عػػػػػػػػػ عتمػػػػػػػػػدأف ي .ٙ

  .محددا    ل با  أ  نمطا  تعليميا  أ ال يعتمد 
،  مػػ  طلبتػػ  أ ػػاليب اإلدارة الديمقراطيػػة مثػػؿ العػػدؿ  الت ػػامح  التشػػا ر أف يعتمػػد فػػي تعاملػػ  .ٚ

  .اء  احتراـ اآلراءبنالنقد ال  تش   أ اليب
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أف يحػػػػافظ علػػػػد اتزانػػػػ   بشػػػػرط،  أف يعػػػػالر حػػػػاالت الف ضػػػػد  انعػػػػداـ النظػػػػاـ ب ػػػػرعة  حػػػػـز .ٛ
  .االنفعالي

احتػراـ الم اعيػد  علد اوت اب ات اهات أخ يية منا بة مثػؿ: أف يعمؿ علد م اعدة الطلبة  .ٜ
  .الضبط الذاتي،   الثقة بالنفس ،    اال تهاد،    الم اظبةاآلخريف ،    آراء احتراـ ، 
، ا ال ػػل ؾ  معػػاييرل لل ػػل ؾ المرقػػ ب فيػػ   م اصػػفات هػػذ األخ ييػػة ي ضػػح القاعػػدة أف .ٓٔ

  . نتاار إهمال  ضر رت  ب همية ال ل ؾ المرق ب في    أف ينايش طلبت 
القػػادر  درسال بػػد مػػف   ػػ د المػػ   ضػػر رتها  األمػػ ر ولهػػامػػف أهميػػة هػػذل   علػػد الػػرقـ

  فهػـ،  نهـ الصػحية  النف ػية  اال تماعيػة  الترب يػة  الطلبة  التعامؿ معهـ  رعايػة شػؤ  علد فهـ
 . م اعدتهـ علد التويؼ اال تماعي، اال تماعية التي تحيط بهـ  البياات

 سادسًا: ميارة التييئة لمدرس وميارة إغالقو :
 مهارة التهياة للدرس  )مقدمة الدرس(: -أ
 ةفػي حالػ فعداد الطلبػة للػدرس ال ديػد بحيػث يو نػ  إوؿ ما يق ل  المدرس أ  يفعل  بقصد  هي   

 مها التلقي  القب ؿ .ذهنية أ  انفعالية    مية ي ا
 :أهدافهػا  

 ترويز انتبال الطلبة علد المادة العلمية ال ديدة. .ٔ
  ض  إطار مر عي لتنظيـ األفوار  المعل مات .  .ٕ
 ت فير ا تمرار العملية التعليمية .  .ٖ

 أنػ اعػهػػا : 
  يتصؼ هذا الن ع مف التهياة بم م عة مف الخصااص أهمها : : ةتهياة ت  يهي -ٔ
 د أ ا ا  لت  ي  انتبال الطلبة نح  الم ض ع الذم ير ـ تدري   لهـ.ُتعتم -أ
يعتمد المدرس نشاطا  أ  شخصا  أ  شياا  أ  حدثا  . يهتـ ب  الطلبة  لهـ معرفة  ابقة ب  .  -ب

 ونقطة بداية لت  ي  انتباههـ نح  م ض ع الدرس ، أ  إثارة اهتمامهـ ب .
 ر األنشطة التعليمية التي   ؼ يتضمنها الدرس.يقدـ إطارا  ي اعد الطلبة علد تص   -ج
 ي اعد علد ت ضيح أهداؼ الدرس.  -د
:  يتصػؼ هػذا النػ ع مػف التهياػة بخاصػية راي ػة هػي انهػا تعتمػد فػي األ ػػاس تهياػة انتقاليػة  -ٕ

لت هيؿ االنتقاؿ التدري ي مف المادة التػي  ػبقت معال تهػا إلػد المػادة ال ديػدة، أ  مػف نشػاط 
نشاط آخر.  يعتمد المدرس عادة علد األمثلة التي يموف اف يقاس عليها،  علد  تعليمي إلد

األنشطة التي يعرؼ اف الطلبة م لع ف بها  لهـ خبرة بها ،  ذلػؾ لتحقيػؽ االنتقػاؿ التػدري ي 
 . المنش د
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:  يعتمػػػد هػػػذا النػػػ ع لتقػػػ يـ مػػػا تػػػـ تعلمػػػ  يبػػػؿ االنتقػػػاؿ إلػػػد أنشػػػطة أ  خبػػػرات تهياػػػة تق يميػػػة -ٖ
دة.  يعتمد هذا الن ع إلد حد وبير علد األنشطة المتمروزة ح ؿ الطالب ،  علػد األمثلػة  دي

 التي يقدمها إلظهار مد  تمون  مف المادة العلمية.
 )خاتمة الدرس( : هػارة قػلػؽ الػدرسم -ب
ؼ ُتعد مهارة ال لؽ متممػة لمهػارة التهياػة ،  يموػف ال صػ ؿ إليهػا عنػدما يػتـ الحوػـ بػ ف األهػدا   

الراي ة  المبادئ  مو نات الدرس التي يد تـ تعلمها .  تعػد مهػارة ال لػؽ أحػد التطبيقػات المباشػرة 
للمدر ػػة ال شػػتالطية التػػي تعتمػػد علػػد مبػػدأ اإلدراؾ الولػػي ل شػػياء ، إم اف اإلن ػػاف ي ػػهؿ عليػػ  

ف منهػا الصػ رة . إدراؾ الص رة الح ية أ  العقلية الوليػة يبػؿ إدراوػ  ل  ػزاء التفصػيلية التػي تتوػ  
 ال نقصػػػد بمهػػػارة ال لػػػؽ م ػػػرد تلخػػػيص  ػػػري  للمػػػادة، بػػػؿ م ػػػاعدة الطالػػػب علػػػد إدراؾ التػػػرابط 
المنطقػػي بػػيف عناصػػر الم ضػػ ع ال احػػد،  يموػػف اف يػػتـ التػػرابط بػػيف عناصػػر الػػدرس ال احػػد ، أ  

مػف الػدرس بيف الدرس الحالي  الدرس ال ابؽ . ومػا اف مهػارة ال لػؽ يموػف اعتمادهػا ل ػزء محػدد 
 ال احد.

ف المػػدرس بقصػػد إنهػػاء عػػرض مػػهػػي تلػػؾ األيػػ اؿ  األفعػػاؿ التػػي تصػػدر إذا  مهػػارة ال لػػؽ  
 .الدرس

 :أنواع الغمؽ
 . قلؽ المرا عة : ٔ
 يتميػػػز هػػػذا النػػػ ع ب نػػػ  يحػػػا ؿ  ػػػذب انتبػػػال الطلبػػػة إلػػػد نهايػػػة منطقيػػػة للػػػدرس  ُيعتمػػػد  

يرا ػ  التتػاب  المعتمػد فػي تعلػـ المػادة   درس . لمرا عة النقاط الراي ة فػي العػرض الػذم يدمػ  المػ
يػػربط   يلخػػص المنايشػػات التػػي يقػػدمها المتعلمػػيف حػػ ؿ م ضػػ ع معيف.، ومػػا فػػي أثنػػاء العػػرض 

 الدرس بمفهـ  رايس أ  مبدأ عاـ  بؽ درا ت .
 قلؽ النقؿ:  -ٕ
يطلػب     يتميز هذا الن ع ب ن  يحا ؿ اف يلفت انتبال المتعلميف إلػد نقطػة نهايػة الػدرس . 

ي ػػمح للمتعلمػػيف بممار ػػة مػػا   مػػف المتعلمػػيف أف ينمػػ ا معػػارؼ  ديػػدة مػػف مفػػاهيـ  ػػبؽ درا ػػتها. 
فر فيػ  اي ػب أف يتػ   بؽ اف تعلم ل أ  تدرب ا علي  .  بص رة عامة مهما واف ن ع ال لؽ المعتمػد 

 ية : تالشر ط اآل
  ذب انتبال الطالب  ت  يههـ لنهاية الدرس .  .ٔ
 تنظيـ المعل مات . م اعدة الطلبة علد .ٕ
 . مة في الدرس  ت ويدهامهإبراز النقاط ال .ٖ
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 سابعًا: ميارة صوغ  األسئمة وطرحيا :
إف ا ػػػتعماؿ األ ػػػالة فػػػي التػػػدريس يػػػديـ ِيػػػدـ اإلن ػػػاف ،  ُعػػػد ا ػػػتعماؿ األ ػػػالة طريقػػػة  

د التدريس التي ط رها  قراط في القرف الخامس يبػؿ المػي دم ،  مػا زاؿ وػؿ مػدرس ي ػتعملها إلػ
اآلف . ومػػػا يموػػػف اف تعتمػػػد ألقػػػراض شػػػتد ،  فػػػي م ايػػػ  مختلفػػػة مػػػف الػػػدرس.  تػػػؤدم األ ػػػالة 
 ظيفة وبيرة داخؿ الصؼ ، فهي ت اعد علد االندماج في الدرس بنشاط ، وما انهػا تمثػؿ   ػيلة 
ير فعالة في تنمية ا تق لية الطلبة في التعلـ ، وما انها تؤثر بنحٍ  مباشر في تنمية مهارات التفو

،  يد   د اف هناؾ ع ية ي ية بيف م ت يات التفويػر التػي تظهػر فػي إ ابػات الطلبػة عػف أ ػالة 
المػػدرس  بػػيف نػػ ع األ ػػالة المطر حػػة . ومػػا انهػػا ت ػػاعد المتعلمػػيف علػػد الت صػػؿ ب نف ػػهـ إلػػد 

 المعل مات ، فيو ف د رهـ اي ابيا  في العملية التعليمية.
 نهػػػا : )األ ػػػالة التػػػي يطرحهػػػا المػػػدرس داخػػػؿ الصػػػؼ  يموػػػف تعريػػػؼ األ ػػػالة الصػػػفية ب  

  بشوؿ ي مي( .
 ة :األسئمة الصفي أنواع

:  هي أ الة تهتـ بعملية التعلـ  الترويز عليها  محا لة تز يد الطالب بالمعارؼ  ( أ الة تعليميةأ
   المهارات .  تمتاز ب نها:

 عملية التعليـ لزيادة التعلـ  تقدم  .  فيت تعمؿ  .ٔ
 لمدرس الوتشاؼ المبادئ  الق انيف ذات التطبيقات العامة. تق د ا .ٕ
 تراعي الفر ؽ الفردية بيف الطلبة .  .ٖ
 الطلبة  محا لة ع ج الضعؼ فيهـ .   ق طت اعد المدرس علد تشخيص أ .ٗ

 )التق يمية(:ارية ب( األ الة االختب
  اوت ػاب  هي األ الة التي تطرح في نهاية الدرس ل رض التحقؽ مف مد  فاعليت   مد

 الطلبة للمعل مات  المهارات .  هي:
 التعليـ لقياس مد  ما تحقؽ مف أهداؼ. ةت تعمؿ في نهاية عملي .ٔ
 ترمي إلد التحقؽ مف تعلـ الطلبة للحقااؽ  المبادئ.   .ٕ
 تتخذ صي ة م حدة ل مي  الطلبة .  .ٖ
 ها المدرس في الحوـ علد م ت   الطلبة. عملي ت .ٗ
 مد يلؽ االختبار.ت بب يلقا لد  معظـ الطلبة ي  .٘
 ة :األسئمة الصفيوغ صكيفية 

األ الة  التن ي  في م ت ياتها الفورية   غعلد ح ف ص ةال تقتصر مهارات األ الة الصفي 
   ق. فن ػد أف بنػاء ال ػؤاؿ  ح ػف صػهػابؿ تعتمد أيضػا علػد المهػارة فػي إلقػاء األ ػالة  ت  يه، 
نػ  اؿ مف أهـ الع امؿ المؤثرة فػي اإل ابػة عال ؤ   غالف ص  مف أهـ عناصر التدريس ال يد  ديع
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فػإذا صػيغ بطريقػة قيػر منا ػبة فلػف نػتموف مػف تحقيػؽ الهػدؼ  ، فقد يو ف ال ػؤاؿ مهمػا  هادفػا   ،
مهػػارات إلقػػاء األ ػػالة  ت  يههػػا مػػف المهػػارات األ ا ػػية  المهمػػة فػػي  عػػدّ مػػف ال ػػؤاؿ .   يموػػف 

 لوػف ب ػبب ، بطريقػة مميػزة تثيػر التفويػر  غصيتنفيذ عملية التدريس . فقد يو ف ال ؤاؿ يد تمت 
لػػذا افتقػػار المػػدرس أل ػػاليب ت  يػػ  األ ػػالة توػػ ف إ ابػػات الطلبػػة لي ػػت علػػد ال  ػػ  المطلػػ ب . 

ي ػػب اف تػػرتبط األ ػػالة بم ضػػ ع الػػدرس  الخبػػرات ال ايعيػػة للطلبػػة،  يوػػ ف ت ييػػت طػػرح األ ػػالة 
ح ال ػؤاؿ بصػ ت طبيعػي يتفػؽ وثافػة  تن يمػا  اف يطػر     ليما  علد  فؽ أ زاء الدرس  منا ػباتها.

 ضػػ ح األ ػػالة مػػف حيػػث  الت وػػد مػػف  مػػ  المنا ػػبة التعليميػػة ،  أف يبتعػػد عػػف التهديػػد  التولػػؼ ،
الل ػػػة  ألفػػػة األلفػػػاظ لي ػػػهؿ فهمهػػػا ،  تن عهػػػا مػػػف حيػػػث النػػػ ع : شػػػف ية ،  تحريريػػػة ،  عمليػػػة ، 

الي ػير إلػد المروػب،  اف يحمػؿ وػؿ  ػؤاؿ  ضر رة تدرج األ الة مف ال هؿ إلد الصػعب ،  مػف 
  إ ابة  احدة.

 موقؼ المدرس مف إجابات الطمبة:
مػػف الضػػر رم أف يظهػػر المػػدرس اال تح ػػاف ل ػػ اب الطالػػب  تشػػ يع   زرع الثقػػة فيػػ   

لحمل  علد تورار المشاروة ،  تقبؿ اإل ابات حتد ل  واف فيها نقص أ  خط  ،  ال ػماح للطلبػة 
 اهـ بعناية  احتراـ.بمنايشة أ  بة زم 

 : ميارة استخداـ التقنيات التعميمية: ثامناً 
للتقنيات التعليمية د ر مهـ  رايس في  مي  عمليات التعلـ  التعليـ التي تتـ في المؤ  ات 

  .التعليمية والمدارس  المعاهد  ال امعات
لتػي ت ػتعمؿ لنقػؿ محتػ   التقنية التعليمية هي :  مي  الم اد  األد ات  األ هػزة ا تعريؼ يموف  

تعليمي معيف ، أ  ال ص ؿ إلي  بحيث ينقػؿ المػتعلـ )الطالػب( مػف  ايػ  الخبػرة الم ػردة إلػد  ايػ  
 . الخبرة المح   ة  ت اعدل علد تعلـ فعاؿ ب هد ايؿ ،  ت عؿ الدرس أوثر إثارة  تش يقا  

هػا ت ػاعد الطالػب المػدرس علػد مف هنا تظهر أهمية التقنيات التعليمية في التربية العمليػة ، إذ إن
أداء در ػػ  بنحػػٍ  فعػػاؿ  نػػا ح عػػف طريػػؽ تقليػػؿ ال هػػد  اختصػػار ال يػػت  الت لػػب علػػد اللفظيػػة ، 
ثػػػارة انتبػػػال   الم ػػػاعدة علػػػد نقػػػؿ المعرفػػػة ،  ت ضػػػيح ال  انػػػب المبهمػػػة  تثبيػػػت عمليػػػة اإلدراؾ  ا 

،  تزيػد مػف القػدرة علػد حفػظ الطلبػة  اهتمػامهـ،  تنمػي فػيهـ ديػة الم حظػة ،  تثبػت المعل مػات 
المعل مات ،  تضاعؼ اال تيعاب ،  تتػيح للمتعلمػيف فرصػا  متعػددة مػف المتعػة  تحقيػؽ الػذات ، 
 ت ػػػهـ فػػػي تعلػػػـ المهػػػارات ،  تنّمػػػي االت اهػػػات  ترّبػػػي الػػػذ ؽ ،  تعػػػّدؿ ال ػػػل ؾ ،  تبقػػػي الخبػػػرة 

اتي،  تقدـ لهـ خبرات  ايعيػة ، التعليمية حية ألط ؿ مدة ممونة ،  تش   الطلبة علد النشاط الذ
   تنمي فيهـ ا تمرار التفوير ،  تقّدـ لهـ خبرات ال يموف الحص ؿ عليها عف طريؽ أد ات أخر 

 : المبادئ العامة الختيار التقنيات التعليمية للدر س العلمية -ٔ
يػػػر للتقنيػػػات التعليميػػػة التػػػي يقػػػـ  المػػػدرس بت فيرهػػػا للطػػػ ب فػػػي ح ػػػرة الدرا ػػػة تػػػ ثير وب 

 مباشػػػر فػػػي تحصػػػيؿ الطالػػػب  األنمػػػاط ال ػػػل وية التػػػي يوت ػػػبها نتي ػػػة عمليػػػات الػػػتعلـ بم ػػػاعدة 
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التقنيػػػػات التعليميػػػػة ،  لوػػػػي يحقػػػػؽ المػػػػدرس األهػػػػداؼ المنشػػػػ دة عليػػػػ  اختيػػػػار ال  ػػػػيلة التعليميػػػػة 
 . المنا بة  اعتماد أ ل ب علمي بمشاروة الطلبة  االفادة مف هذل ال  ااؿ

  :يار المنا بة للتقنيات التعليمية أم ر أ  معايير معينة منها تحدد عملية االخت
منا ػبة التقنيػة التعليميػػة ل هػداؼ التػػي  ػتتحقؽ فػي الػػدرس ،  ػ اء وانػػت معل مػات يػػراد  .ٔ

  عليها . ا تيعابها أـ ات اهات يراد اوت ابها أ  تعديلها ، أـ مهارات يراد التدريب
عليميػػػػػة ،  لهػػػػذا ينب ػػػػي الت وػػػػػد مػػػػف اف هػػػػػذل صػػػػدؽ المعل مػػػػات التػػػػػي تقػػػػدمها التقنيػػػػة الت .ٕ

نمػػػا ي ػػػب أف  المعل مػػػات لي ػػػت م ل طػػػة أ  يديمػػػة أ  نايصػػػة أ  متحيػػػزة أ  مشػػػ هة ،  ا 
 .ت اعد علد تو يف ص رة ولية  ايعية   ليمة  صادية  حديثة  متزنة

مػػد  صػػلة محت يػػات التقنيػػة بم ضػػ ع الدرا ػػة ، بحيػػث يوػػ ف التقنيػػة التعليميػػة م ضػػ ع  .ٖ
دد  مت ػػػػانس  من ػػػػ ـ مػػػػ  م ضػػػػ ع الػػػػدرس ، لي ػػػػهؿ علػػػػد الدار ػػػػيف إدراوػػػػ   احػػػػد محػػػػ
 .  متابعت 

الطلبػػػة  م ػػػت   ذوػػػااهـ  خبػػػراتهـ ال ػػػابقة  م ػػػت   إدراوهػػػـ مػػػف  ألعمػػػارمنا ػػػبة التقنيػػػة  .ٗ
 . حيث الل ة الم تعملة في ال  يلة  عناصر الم ض ع الذم تعرض   طريقة العرض

يو ف الشريط المعر ض مث   مقّطعا  أ  التص ير  أف تو ف التقنية في حالة  يدة ، ف  .٘
 . قير  اضح أ  الخريطة ممزية أ  الت  يؿ الص تي مش شا  

اف تنا ب ما يبذؿ في ا تعمالها مف  هد   يت  ماؿ ،  اف ت ا م ال ه د  الماؿ الذم  .ٙ
 . يصرف  المدرس أ  الطالب في إعدادها  الحص ؿ عليها

تباع الطريقة العلميػة اف يؤدم ا تعمالها إلد زيادة ي .ٚ درة الطالب علد الت مؿ  الم حظة  ا 
 . في التفوير ،  الدية في العمؿ

 .اف تتنا ب التقنيات التعليمية م  التط رات العلمية  التون ل  ية لوؿ م تم  .ٛ
 .  اف يشترؾ الطالب م  المدرس في اختيار التقنية ال ديدة  المنا بة .ٜ

الطلبػػػة  م ػػػاحة الصػػػؼ ،  اف يوػػػ ف اف يتنا ػػػب ح مهػػػا  م ػػػاحتها مػػػ  عػػػدد  .ٓٔ
 ا تعمالها ممونا    ه   

  :  القواعد العامة الستعماؿ التقنيات التعميمية -ٕ
لوػػي توػػ ف الفااػػدة وبيػػرة مػػف ا ػػتعماؿ التقنيػػات التعليميػػة ي ػػب علػػد المػػدرس اف يحضػػر  

عليػػ  إتبػػاع  در ػػ  الػػذم  ػػيقـ  بتدري ػػ  ، ثػػـ يحػػدد نػػ ع التقنيػػة التػػي  ػػيقـ  با ػػتعمالها،  ينب ػػي
 : الخط ات التالية ال تعماؿ التقنيات التعليمية  هي

 :preparation مرحلة اإلعداد-أ
تحتاج هػذل المرحلػة إلػد أمػ ر وثيػرة ي ػب إعػدادها  م حظتهػا  ضػبطها  ألنهػا تػؤثر فػي النتػاار 

 :التي نحصؿ عليها  األهداؼ التي ن عد إلد تحقيقها ،  هي
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لمدرس علػد ال  ػيلة ليحػيط بمحت ياتهػا  خصااصػها  نػ احي إعداد التقنية : إذ يتعرؼ ا -ٔ
 .القص ر فيها ،  يقـ  بت ربتها  عمؿ خطة ال تعمالها

 . ر ـ خطة عمؿ : يض  المدرس تص را  مبدايا  عف ويفية اإلفادة منها -ٕ
تهياة أذهاف الطلبة: إعطاء فورة عامة عف م ض ع التقنية الم تعملة  ِصلتها بػالخبرات  -ٖ

 . يدرؾ الطلبة ال رض مف ا تعمالها ال ابقة لوي
إعػػػداد الموػػػاف : يػػػؤدم االهتمػػػاـ بتهياػػػة الموػػػاف المنا ػػػب لعػػػرض التقنيػػػة التعليميػػػة مػػػف  -ٗ

المدرس إلد اإلفادة  يهيئ الم اؿ المنا ب ال تعماؿ التقنيات التعليمية ا تعماال   ػليما  
 . يؤدم إلد زيادة الفاادة المر  ة منها

 : Utilization مرحلة اال تعماؿ-ب
اف اال ػػػتعماؿ األمثػػػؿ لل  ػػػااؿ التعليميػػػة مػػػف المػػػدرس باشػػػتراؾ الطلبػػػة يػػػؤدم إلػػػد اإلفػػػادة منهػػػا، 

 :  لم ؤ لية المدرس في هذل المرحلة   انب ، منها
  تهياة المناخ المنا ب للتعلـ ، وتحضير المواف ،   ض ح الص رة  الصػ ت بالن ػبة إلػد

ط فػػػػي موػػػػاف ي ػػػػمح لل ميػػػػ  بمشػػػػاهدتها، الشػػػػريط المعػػػػر ض ،   ضػػػػ  الصػػػػ ر  الخػػػػراا
  ص ؿ الص ت إلد  مي  الطلبة ب ض ح بحيث يػتموف وػؿ طالػب مػف اف ي ػم   يػر  

 . ب ض ح
 اختيار التقنية  فحصها  ت ربتها يبؿ ا تعمالها . 
  عدـ ا تعماؿ أوثر مف تقنية في الدرس ال احد ضمانا  للترويز  ح ف اال تعماؿ. 
   عػػف التقنيػػة التػي  ي ػػتعملها أمػػامهـ  علػػد الهػػدؼ منهػػا ، علػد المػػدرس اف يخبػػر ط بػػ

 .  تهياة أذهانهـ لما ينب ي م حظت   الترويز علي 
  إشراؾ الطلبة في تهياة التقنية التعليمية  تش يلها  عرضها  ذلؾ الوت اب الخبرة   علهـ

 . يشعر ف ب نهـ مشارو ف في أنشطة الصؼ
 :  Evaluation مرحلة التق يـ - ػ

تحقػػؽ التقنيػػة التعليميػػة األهػػداؼ التػػي ر ػػمها المػػدرس ال ػػتعمالها ي ػػب اف يعقػػب لوػػي 
ا ػػتعمالها مػػدة للتقػػ يـ حتػػد يت وػػد المػػدرس مػػف اف األهػػداؼ التػػي حػػددها يػػد أن ػػزت ،  اف الػػتعلـ 

 . المنش د تحقؽ ،  اف التقنية التي ا تعملها تتنا ب م  األهداؼ
 :  في الدر س العلميةأن اع التقنيات التعليمية الم تعملة -ٖ

يموػػػف أف توػػػ ف التقنيػػػات التعليميػػػة التػػػي ت ػػػتعمؿ فػػػي الػػػدر س العلميػػػة مػػػ اد تعليميػػػة أ   
 تشػمؿ األشػرطة التػي تعػرض ،  (Instructional materials) أ هػزة تعليميػة ، فػالم اد ُت ػّمد

 حيانػػػػا  بػػػػػ اال ػػػػط انات ،  الخػػػػرااط ،  النمػػػػاذج ،  الصػػػػ ر ،  قيرهػػػػا مػػػػف المػػػػ اد ،  ُت ػػػػّمد أ
(software). 
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 فػي   (Hardware) أ  (Audiovisual equipment) أمػا األ هػزة ، فُيشػار إليهػا بػػ
ولتػػا الحػػالتيف ينب ػػي االهتمػػاـ بتحديػػد األهػػداؼ التػػي ن ػػعد إلػػد تحقيقهػػا  اختيػػار األ ػػاليب التػػي 

 الترويػػػز علػػػد نتبعهػػػا عنػػػد ا ػػػتعماؿ هػػػذل المػػػ اد  األ هػػػزة لتحقيػػػؽ األهػػػداؼ ال ػػػل وية المحػػػددة ، 
أ ػػػل ب ا ػػػتعماؿ التقنيػػػات التعليميػػػة  طريقتهػػػا لت ضػػػيح فوػػػرة أ  تف ػػػير مفهػػػ ـ قػػػامض أ  شػػػرح 

 . م ض ع لتحقيؽ أهداؼ  ل وية محددة
   

 المحاضرة الرابعة

 المشاىػػدة
 

 تهدؼ هذل المحاضرة الد تز يدؾ بمعل مات  ظيفية عف :
  أهدافها  معناها *المشاهدة 

 *خصااص المدرس 
  تعليمات التي يتبعها الطالب اثناء المشاهدة*ال
 : observationالمشاىدة  مفيـو  -

تعرؼ المشاهدة ب نها " عمؿ ينصب أ ا ا  علد فحص عملية التعلػيـ  الػتعلـ ال اريػة فػي 
الصػػؼ عػػف طريػػؽ الم حظػػة بقصػػد الحصػػ ؿ علػػد معل مػػات معينػػة ، ا  ل ػػرض تقػػ يـ عمػػؿ 

ليػػػػات الصػػػػؼ  تشػػػػخيص الصػػػػع بات التػػػػي ت ا ػػػػ  المػػػػدرس المػػػػدرس  الطلبػػػػة ، أ  لتحليػػػػؿ فعا
  الطالب  درا تها علد الطبيعة بقصد فهمها  تف يرها  مف ثـ حلها".

 مػػف هػػذا ن ػػتنتر اف عمليػػة المشػػاهدة عمليػػة ترب يػػة هادفػػة تهػػتـ باوت ػػاب مق مػػات فػػف  
يارات الميدانية ، المدرس نف يا  لل   المدر ي عف طريؽ الز  - فيها يتـ تهياة الطالب ، التدريس 

إذ يصطحب المشرؼ الطلبة إلد بعػض المػدارس بعػد االتفػاؽ مػ  إداراتهػا م ػبقا  لمشػاهدة در س 
فعليػػػػة فػػػػي م ػػػػاؿ التخصػػػػص لمدر ػػػػي المدر ػػػػة األصػػػػلييف  م حظػػػػة أدااهػػػػـ التدري ػػػػي داخػػػػؿ 

 -علد  فػؽ بطايػة الم حظػة الخاصػة  –الصف ؼ م حظة دييقة  م  هة  ت  يؿ الم حظات 
ايشػػتها فيمػػا بعػػد ذلػػؾ مػػ  المشػػرؼ  ل طػػ ع علػػد نقػػاط  القػػ ة  الضػػعؼ فػػي األداء  اإلفػػادة  من

 منها . وما تشتمؿ م حظة النظاـ المدر ي  الحياة المدر ية  أنشطتها .
 أىداؼ المشاىدة :

 تهدؼ عملية المشاهدة إلد:
 المدرس علد طرااؽ التدريس  أ اليب  بنح  عملي   ايعي. –اط ع الطالب  .ٔ



 محاضرات مادة التربية العملية                        المرحلة الرابعة        ابن الهيثم       –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم الفيزياء                                                                الدراسة الصباحية شعبة أوج والمسائية شعبة أ، ب              
 

41 
 

تف ير عمؿ مدرس الصؼ  تق يمػ  فػي ضػ ء مػا تو نػت لديػ  مػف معرفػة فػي التخصػص  .ٕ
  علـ النفس  طرااؽ التدريس  التقنيات الترب ية.

المػػدرس علػػد األنمػػاط ال ػػل وية للطلبػػة داخػػؿ الصػػؼ  ويفيػػة التعامػػؿ  -يتعػػرؼ الطالػػب  .ٖ
 معهـ.

اط الذم يشػاهدل علػد المدرس علد الم حظة الدييقة  الحوـ علد النش-بناء يدرة الطالب .ٗ
  فؽ بطاية م حظة األداء التدري ي.

 أسس المشاىدة والتخطيط ليا: -
اف اعتمػػػاد التخطػػػيط الم ػػػبؽ هػػػ  أ ػػػاس ن ػػػاح عمليػػػة المشػػػاهدة  تحقيػػػؽ أهػػػدافها.  مػػػف  

المدر ػػػيف فػػػي تحديػػػد ال  انػػػب  األ ػػػس التػػػي تتنا لهػػػا  –الضػػػر رم اف يشػػػارؾ المشػػػرؼ الطلبػػػة 
 لمدر ة .  بص رة عامة: المشاهدة يبؿ زيارة ا

المدرس -ينب ي اف تو ف المشاهدة هادفة ي بقها تخطيط دييؽ يشترؾ ب  الطالب .ٔ
 المشرؼ م  إدارة المدر ة  المدرس المتخصص عف طريؽ تحديد المدر ة  الحصة 

 الدرا ية  الم ض ع   يت الدرس الذم  يشاهد ن .
فضػػ   عػػف الفعاليػػات المدر ػػية  اف تشػػمؿ المشػػاهدات الصػػف ؼ  المػػ اد الدرا ػػية وافػػة ، .ٕ

 ية خارج الصف ؼ.الطلبةاألخر  بما في ذلؾ أعماؿ اإلدارة  النشاطات 
المػػدرس إلػػد مشػػاهدة الػػدرس ووػػؿ ، ثػػـ الترويػػز علػػد ال ػػزء المطلػػ ب  -ت  يػػ  الطالػػب  .ٖ

 حتد يتموف مف تو يف ص رة  اضحة عف مهارات التدريس المختلفة.
 اية مف المشاهدة هي  م  معل مات لت ضيح حقيقة المدرس الد اف ال -ت  ي  الطالب  .ٗ

معينػػػػة  لػػػػيس تصػػػػيد الهفػػػػ ات ،  بالتػػػػالي ي ػػػػب عليػػػػ  اف ي ػػػػ ؿ وػػػػؿ الم حػػػػظ ال ػػػػلبية 
  االي ابية في دفتر خاص ،  يفضؿ ا تعماؿ بطاية مقننة لم حظة األداء التدري ي.

 م أ ا ػػ  اف المشػػاهدة لي ػػت نزهػػة درا ػػية لقضػػاء يػػـ  مدر ػػي بقػػدر مػػا هػػي نشػػاط تربػػ .٘
اوت ػػػاب الخبػػػرات  المهػػػػارات المختلفػػػة . لػػػذا ت  ػػػػب منايشػػػة الطلبػػػة الحقػػػػا  بمػػػا شػػػػاهد ل 

   مع ل مف م حظ .
المدر  ف أمػاـ طلبػة المدر ػة  مدر ػهـ بػالمظهر  –مف آداب المشاهدة اف يظهر الطلبة  .ٙ

العػػػاـ المنا ػػػب مػػػف ناحيػػػة اللػػػبس ،  التصػػػرؼ بمػػػا يػػػنـ عػػػف احتػػػرامهـ لمػػػدرس الصػػػؼ 
 ،  احتراـ الم اعيد  التزاـ الهد ء في أثناء    دهـ داخؿ الصؼ .  اف يت نب ا وػؿ  طلبت

 ما يشتت انتبال الطلبة في أثناء  ير الدرس.
المدر يف في أثنػاء المشػاهدة ،  يفضػؿ تق ػيمهـ علػد –   ب مصاحبة المشرؼ للطلبة  .ٚ

المشػػػرؼ م م عػػػات ،  يعػػػيف لوػػػؿ م م عػػػة يااػػػد يمثػػػؿ حلقػػػة ال صػػػؿ بػػػيف الم م عػػػة   
 ل رض تن يؽ العمؿ.
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 عناصر عممية المشاىدة: -
 تتطلب عملية المشاهدة المنت ة الترويز  االهتماـ بعدد مف العناصر منها:

 تحديد ضوابط اختيار المدرس والدرس النمويجو -ٔ
نقصد بالمدرس العلمي ه  المدرس الذم يق ـ بتدريس المادة األواديمية في مدر ة  

دري ية ط يلة ،  يحؽ ل  القياـ ب عماؿ الت  ي   المتابعة  اإلشراؼ علد طلبة التطبيؽ  ل  خبرة ت
التربية العملية ،  يق ـ بت فير بعض ال يت علد المشرفيف في الولية للقياـ بالمهمات التدري ية 

 لمدر ي المدارس أنف هـ .
اؿ مػػػدة التربيػػػة إف تعػػػا ف المػػػدرس فػػػي أثنػػػاء الخدمػػػة مػػػ  المتػػػدربيف  تفاعلػػػ  اليػػػ مي معهػػػـ طػػػ    

العمليػػة ال ي ػػمح لهػػـ بػػالتعرؼ علػػد وػػؿ  ديػػػد فػػي التربيػػة  التعلػػيـ  م حظػػة تطبيقػػ   صػػػ ح  
نمػا يتعػدال فػي تز يػد المتػدربيف بفػرص قنيػة يتمونػ ف بهػا مػف  لل اي  في ال رؼ الصفية فح ػب  ا 

العلمػػػػي التعػػػػرؼ علػػػػد  ػػػػد   أ ػػػػاليبهـ  مفػػػػاهيمهـ التعليميػػػػة  تط يرهػػػػا لمػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػ  التطػػػػ ير 
  المتطلبات المت يرة للمتعلميف .

يمارس المػدرس العلمػي )المػدرس الر ػمي فػي المدر ػة( فػي ت  يػ  المتػدربيف  أعمػاؿ التػدريب    
ت ثيرا   اضحا  في طلبة التربية العملية ،  يت يؼ هذا الت ثير ) لبا  أ  إي ابا ( علػد ن عيػة المػدرس 

  التربيػػة  التعلػػيـ بصػػ رة عامػػة ،  نحػػ  مهنػػة التعلػػيـ  وفاءتػػ   خبرتػػ  فػػي التػػدريس  ات اهاتػػ  نحػػ
 بص رة خاصة .

 مف خ ؿ اال تمارة التالية: المشاهدةتق يـ المدرس اثناء  يموف 

 (1ضعيؼ) (2متوسط) (3جيد ) الفقرات ت
كيػػؼ كانػػت مقدمػػة الػػدرسا مػػدى مناسػػبتيا لموضػػوع الػػدرسا وىػػؿ كانػػت مػػدخاًل طبيعيػػًا لمموضػػوع  1

 كانت قصيرةا  اوالجديد ا وىؿ كانت طويمة ا 
   

ىػػؿ الطريقػػة واألسػػموب مناسػػب  وقػػؼ الطمبػػة قػػو أثنػػاء العػػرضاكيػػؼ كانػػت طريقػػة العػػرضا مػػا م 2
 لمموضوع وعمر الطمبةا

   

   ما التقنيات التعميمية المستعممة ا ىؿ كانت مالئمة لمموضوع ولمستوى الطمبةا ىػؿ كانػت كاقيػة ا  3
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ميػػػا   تفاعلػػػ  مػػػ  مدر ػػػي اف م ػػػرد   ػػػ د الطالػػػب المتػػػدرب فػػػي مدر ػػػة التطبيػػػؽ لعػػػدة  ػػػاعات ي  
المدر ة يؤدم في بعض األحياف إلد نقؿ عادات  ػلبية معينػة  ممار ػتها فػي أثنػاء تطبيقػ  العملػي 
،  حتد تت نب التربية العملية مثؿ هذل المع يات التي يد تظهر لها في أثناء مدة التطبيؽ ، يفضؿ 

دارس للتطبيػػػػؽ  المدر ػػػػيف فػػػػي وليػػػػة التربيػػػػة  ضػػػػ  شػػػػر ط  ضػػػػ ابط  يػػػػدة فػػػػي أثنػػػػاء اختيػػػػار المػػػػ
المتعػػا نيف ،  يفضػػؿ أف يوػػ ف المػػدرس ذا وفػػاءة تدري ػػية  اضػػحة ،  اف يوػػ ف مػػاهرا  فػػي الع يػػات 
اال تماعية ،  يتمت  بمي ؿ اي ابية نح  التربية العملية  ل  الرقبة في التعا ف  العمؿ م  المتدربيف 

تخصصػ  ،  اف توػ ف لديػ  خبػرة  معرفػة ،  لدي  خبرة تدري ية ال تقؿ عف ث ث  ن ات فػي م ػاؿ 
 ظهرل العاـ  مؤثرا  في اآلخريف  في الت  ي   اإلشراؼ ،  يو ف مرنا  في أ ل ب   شخصيت  الاقا  في م

 المطبؽ عمى تسجيؿ المالحظات–تدريب الطالب  -ٕ
المػدرس إلػد ت ػ يؿ الم حظػػات فػي دفتػر خػػاص ،  اف  –مػف الضػر رم ت  يػ  الطالػػب 

 ة علد النقاط اآلتية:تروز المشاهد
 وضع تعميمات كو يتبعيا الطالب قو أثناء المشاىدة : -3

المطبػػؽ الػػد االلتػػـز بػػبعض –لوػػي تػػن ح عمليػػة المشػػاهدة  تتحقػػؽ اهػػدافها ينب ػػي ت  يػػ  الطالػػب 
 النقاط المهمة، لذا ينب ي ت  يه   تقديـ النصااح التالية ل :

 ف مف إدارة المدر ة أ  مدرس الصؼ .ال تت  ؿ في المدر ة أ  الصؼ مف قير ا تاذا .ٔ
 ال يطل  احد علد م حظؾ ،  احتفظ بها لحيف منايشتها م  زم اؾ أ  مدرس المادة . .ٕ
 ال تتحدث م  زم اؾ أ  طلبة الصؼ في أثناء المشاهدة . .ٖ
 الـز الصمت  ال تعلؽ علد ما تشاهدل داخؿ الصؼ . .ٗ
 صؼ .ال تنتقص مف ش ف المدرس أماـ زم اؾ أ  ت ميذ ال .٘

 استعمالياا درسىؿ أحسف الم
    كيؼ كانت عممية الضبط واالنضباط الياتو داخؿ الصؼا 4
مػػا نػػوع األسػػئمة التػػو طرحػػت قػػو أثنػػاء الػػدرسا وىػػؿ وزعػػت بالتسػػاوي بػػيف جميػػع الطمبػػة ا  ومػػا  5

 مف إجابات الطمبة وأسئمتيـ ا درسموقؼ الم
   

    الفروؽ الفردية بيف الطمبة قو أثناء العرض والتقويـ. درسىؿ راعى الم 6
    ىؿ اعتمد التعزيز ا وما نوعوا وىؿ ىو مناسبا 7
مف إثارة داقعية الطمبة لموضوع الدرسا ومػا اإلجػراءات التػو اعتمػدىا السػتمرار  درسالم ىؿ تمكف 8

 انتباه الطمبة.
   

كيؼ كانت البيئة الصفية الطبيعية ا الضوء   والتيوية   ودرجة الحرارة   وعػدد الطمبػة قػو الصػؼ  9
   وطريقة جموسيـ .

   

    ح ا وكيؼ كاف تعاممو مع الطمبة المشاكسيف امف ناحية الشدة والوضو  مدرسكيؼ كاف صوت ال 12
ىؿ كانت مدة الدرس كاقية لموضػوع الػدرسا وىػؿ وزع الوقػت بػيف أجػزاء الػدرس بصػورة مناسػبةا  11

 وضع خطة مسبقة لمدرسا درسوىؿ كاف يظير اف الم
   

    مجموع الدرجات 
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احتـر مدرس المادة  تعامؿ مع  علد انػ  خبػرة تفيػد مػف مشػاهدتها ،  لػيس شخصػا  تريػد  .ٙ
 تق يم  أ  إصدار الحوـ علي  .

 احتـر تعليمات التدري ي األ تاذ الذم يرافقؾ ميدانيا  . .ٚ
 ابتعد عف الثرثرة  ال تثير الش ب . .ٛ
 در ة أ  المدرس .ال ت عؿ ما يحدث مف   انب  لبية يؤثر في احترامؾ إلدارة الم .ٜ

 وف يد ة ح نة تدع  إلد االحتراـ لوؿ مف يتعامؿ معؾ . .ٓٔ
تصػرؼ علػد انػؾ ل ػػت فػي نزهػة ترفيهيػػة ، بػؿ مهمػة تعليميػة ال ايػػة منهػا تػدريبؾ علػػد  .ٔٔ

 مهنة التدريس في الم تقبؿ .
 
 

 المحاضرة الخامسة
 الجمعوالتطبيؽ 

 
 ةالمدارس المختا  يعني تفرغ الطالب المطبؽ للعمؿ داخؿ احداف عملية التطبيؽ ال معي   

 . ابي  مت اصلةتقؿ عف  تة ا  ليمارس عملية التدريس فعليا لمدة ال
 يعطيهـ حق يا ايضا ،  مف الم ؤ ليات علد المشترويف ب  يض  عددال معي  التطبيؽ 

 بالتفصيؿ.للمشترويف م ؤ ليات  الحق ؽ في هذل المحاضرة   ن تعرض 
 حقوؽ ومسؤوليات :

 المشرؼ:-أ
المشرؼ ه  عض  هياة تدريس مؤهؿ مف وليػة التربيػة ،  يقػـ  بت  يػ  الطلبػة المطبقػيف  

 أثناء المدة المحددة للتربية العملية . تط ير مهاراتهـ التدري ية  تق يمهـ في 
 هناؾ ن عاف مف المشرفيف علد طلبة التربية العملية ، أحػدهما : متخصػص فػي تػدريس  

إحد  الم اد العلمية ،  يت لد ت  ي  الطلبة المتدربيف علميا ،  اإلشراؼ عليهـ  تقػ يمهـ فػي أثنػاء 
 مد هذا المشرؼ بػ )المشرؼ العملي( .التطبيقات العملية عف طريؽ ا تمارة تق يـ خاصة،  ي 

 اآلخر : متخصص بتدريس طرااؽ تدريس احد التخصصات العلمية،  ه  الم ؤ ؿ عف  
أعطػػاء  خبػػرات التربيػػة العمليػػة  تػػدريب الطلبػػة المتػػدربيف ،  يقػػ ـ بت  يػػ  طلبتػػ   اإلشػػراؼ علػػيهـ 

،  ي ػػػمد هػػػذا المشػػػرؼ بػػػػ  تقػػػ يمهـ ،  ينب ػػػي اف  يمتلػػػؾ خلفيػػػة وافيػػػة فػػػي الت  يػػػ   اإلشػػػراؼ 
 )المشرؼ الترب م( .
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 مهمػػػا وػػػػاف نػػػػ ع المشػػػػرؼ األوػػػػاديمي علػػػػد طالػػػػب التربيػػػػة العمليػػػػة ، فػػػػإف عليػػػػ  بعػػػػض 
 الم ؤليات ال ظيفية  تتمثؿ في :

عداد  .ٔ التن يؽ م  إدارة المدر ة في  ض  الخطط المنا بة ال تقباؿ الطلبة المتدربيف ،  ا 
 متطلبات   م ؤ ليات  في  .ال د ؿ الي مي لوؿ متدرب  ت ضيح 

شػراوهـ فػي عمليػة الم حظػة  التقػ يـ للطلبػة  .ٕ التعا ف م  مدر ي المػ اد داخػؿ المدر ػة  ا 
 المتدربيف .

التصػػدم ل ميػػػ  المشػػو ت  الصػػػع بات التػػػي ت ا ػػ  الطلبػػػة  العمػػػؿ علػػد إي ػػػاد أفضػػػؿ  .ٖ
د ريػػة مػػ  الحلػػ ؿ للت لػػب عليهػػا بالتعػػا ف مػػ  إدارة المدر ػػة ، عػػف طريػػؽ عقػػد  ل ػػات 

 الطلبة المتدربيف  األ اتذة .
التعا ف في حؿ بعػض األمػ ر التدري ػية  القضػايا المنه يػة ولمػا ظهػرت الحا ػة إليهػا ،  .ٗ

 تذليؿ الصع بات  المشو ت التي تعترض  ير عملية التطبيؽ  طرح بعض المقترحات 
  الت صيات التي تعمؿ علد تط يرها  تح يف م ت اها .

دربيف  تقػػػ يـ أعمػػػالهـ  معرفػػػة مػػػد  تقػػػدمهـ فػػػي تطػػػ ير شخصػػػياتهـ ت  يػػػ  الطلبػػػة المتػػػ .٘
التدري ػية  تعػػريفهـ بالبياػػة المدر ػػية  خصااصػها البشػػرية  الترب يػػة  التنظيميػػة  تز يػػدهـ 

 بالمعل مات  الخبرات الضر رية .
التعامػػػؿ مػػػ  الطالػػػب المتػػػدرب ب صػػػف  إن ػػػانا  ينشػػػد النمػػػ   التطػػػ ر ، لػػػ  حقػػػ ؽ  عليػػػ   .ٙ

 ب ن  شخصية يادرة علد العطاء ،  تحقيؽ األهداؼ . ا بات ،   
العمػػػػػؿ بم ضػػػػػ عية  احتػػػػػراـ فػػػػػي ت  يهاتػػػػػ  لطلبتػػػػػ    ػػػػػل و   ييمػػػػػ   أ ػػػػػاليب معاملتػػػػػ   .ٚ

دارة المدر ػػة ،  االبتعػػاد عػػف انتقػػاد أم مظهػػر مػػف   شخصػػيت   احتػػراـ رأم المدر ػػيف  ا 
 مظاهر البياة المدر ية .

ومؤ  ػػة ترب يػػة تعػػد المدر ػػيف  بػػيف المػػدارس  ت طيػػد ع يػػات التعػػا ف بػػيف وليػػة التربيػػة .ٛ
 ب صؼ التربية  التعليـ عملية متواملة قير منفصلة أ  م زأة .

عػػػدـ التقصػػػير فػػػي عملػػػػ  ن عػػػا   ومػػػا   االتصػػػاؼ باألمانػػػػة  اإليثػػػار فػػػي القيػػػاـ ب عمالػػػػ   .ٜ
 بيف .التدري ية مروزا  في النهاية علد األم ر العلمية  الم ض عية  الفاادة العامة للمتدر 

عطػػػاؤهـ الػػػدر ات التػػػي ي ػػػتحق نها ب مانػػػة  م ضػػػ عية عػػػف طريػػػؽ  .ٓٔ تقػػػ يـ المتػػػدربيف  ا 
 ا تمارة التق يـ الخاصة بالتربية العملية .

 مدير المدرسة : -ب
تعػػد التربيػػة العمليػػة فرصػػة  يػػدة يػػتعلـ مػػدرس الم ػػتقبؿ عػػف طريقهػػا خصػػااص النظػػاـ  

حفػاظ علػد النظػاـ داخػؿ المدر ػة  ت ػيير شػؤ ف المدر ي ،  يػدرؾ أهميػة اإلدارة المدر ػية فػي ال
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المدر ػػػة اإلداريػػػة  الترب يػػػة  الفنيػػػة  الخدميػػػة ،  اف اإلدارة لي ػػػت  ػػػ طا  علػػػد ريػػػاب المدر ػػػيف ، 
  مهمتها البحث عف األق ط ، أ  انها مع ؽ أماـ ابتوار المدرس  نشاط  .

تربية العملية ، فالم اعيػد اف احتراـ نظاـ المدر ة مف أهـ الدر س التي يتعلمها طالب ال 
دارة المدر ػػػة م ػػػؤ لة عػػػف تربيػػػة الػػػنشء مػػػف الناحيػػػة األخ ييػػػة فضػػػ   عػػػف الناحيػػػة  مقد ػػػة ،  ا 
العلميػة ، لهػذا يحػرص اقلػػب الم ػؤ ليف بالمػدارس علػد مظػػاهر ال ػل ؾ  منهػا الملػبس  المظهػػر 

 العاـ للطالب  المدرس  وؿ األشخاص الذيف لهـ ع ية بالمدر ة .
 ا ينب ػػػػػػػػػػػػي أاّل نن ػػػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػػػؤ لية المػػػػػػػػػػػػدير  م ػػػػػػػػػػػػؤ لية اإلدارة عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ  لهػػػػػػػػػػػػذ 

 األم ر اآلتية :
الم ػػػاعدة  التعػػػا ف فػػػي ت ػػػهيؿ مهمػػػة المشػػػرؼ  الطالػػػب المتػػػدرب ألداء التربيػػػة العلميػػػة  .ٔ

ن احها .  داخؿ المدر ة ،  العمؿ علد متابعة عملية التدريب  ا 
ظـ عف طريؽ تخصيص  د ؿ للدر س إتاحة الفرصة للطلبة المتدربيف للتدريس بنحٍ  من .ٕ

 الي مية  االتفاؽ م  مدر ي الم اد العلمية في المدر ة بمتابعة المطبقيف .
شػػػعارهـ بالم ػػػؤ لية  .ٖ االلتقػػػاء بالطلبػػػة المتػػػدربيف  تعػػػريفهـ بالمدر ػػػة  أنظمتهػػػا  ل ااحهػػػا  ا 

  ب نهـ مدر  ف فع   في المدر ة .
لتػػي تعترضػػها  عمػػؿ تقريػػر متوامػػؿ عػػف متابعػػة عمليػػة التطبيػػؽ  حػػؿ  ميػػ  المشػػو ت ا .ٗ

  ير العملية ،  حض ر الطلبة  مد  التزامهـ بالد اـ .
إلػػزاـ المدر ػػيف فػػػي المدر ػػة الحضػػػ ر مػػ  الطلبػػة المتػػػدربيف فػػي الحصػػػص التػػي يتقػػػرر  .٘

التطبيؽ فيها ،  م حظة عملية التطبيؽ  تحديد   انب القػ ة  الضػعؼ فػي أداء الطالػب 
 المتدرب  تق يمها .

 مدرس المادة العممية : -جػ
 علي  القياـ ببعض األعماؿ  الم ؤ ليات ت ال الطلبة المتدربيف ،  منها :

إخبػػار طلبػػة المدر ػػة بقػػد ـ الطالػػب المتػػدرب )المطبػػؽ(  طبيعػػة مهمتػػ   م ػػؤ ليات  فػػي  .ٔ
 أثناء التدريب .

تهـ تعريػػؼ الطالػػب المتػػدرب بالطلبػػة الػػذيف  ػػيقـ  بتدري ػػهـ  عػػددهـ فػػي الصػػؼ  خلفيػػا .ٕ
 الثقافية  اال تماعية  يدراتهـ العقلية  قيرها .

تعريػػؼ الطالػػب بمدر ػػي المػػ اد الدرا ػػية  طبيعػػة عملهػػـ  شخصػػياتهـ ،  االطػػ ع علػػد  .ٖ
المػػػنهر المدر ػػػي  تحديػػػد مػػػ اطف القػػػ ة  الضػػػعؼ  ال ػػػه لة  الصػػػع بة فيػػػ  مػػػف الناحيػػػة 

 العلمية  الطباعية  مد  منا بت  لط ب المدر ة.



 محاضرات مادة التربية العملية                        المرحلة الرابعة        ابن الهيثم       –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم الفيزياء                                                                الدراسة الصباحية شعبة أوج والمسائية شعبة أ، ب              
 

47 
 

ب المتدرب بالمادة التي تـ تدري ػها مػف المػنهر  تعريفػ  بالمػادة التػي  ػيقـ  تعريؼ الطال .ٗ
 بتدري ها  باألنشطة الترب ية  التقنيات التعليمية المت افرة في المدر ة .

ت ػليـ الطالػب المتػدرب م ػؤ ليات الصػؼ التعليمػي بصػ رة واملػة فػي أثنػاء التطبيػؽ مػف  .٘
 قير حض ر مدرس المادة األصلي .

طالػػػػػب المتػػػػػدرب علػػػػد اختيػػػػػار األ ػػػػػاليب  ال  ػػػػااؿ المنا ػػػػػبة لتحفيػػػػػز الطلبػػػػػة تشػػػػ ي  ال .ٙ
  اال ت ابة لرقباتهـ  حا اتهـ .

تػػ فير فػػرص تعليميػػة للطالػػب المتػػدرب لمشػػاهدت  فػػي أثنػػاء التػػدريس ، ثػػـ منايشػػة مػػا تػػـ  .ٚ
 ال ص ؿ إلي  مف م حظات .

مػػف  ضػػ  األ ػػالة  ت  يػػ  الطالػػب المتػػدرب فػػي إ ػػراء التقػػ يـ التحصػػيلي للطػػ ب بػػدءا   .ٛ
  ص قها إلد رصد النتاار .

تقػػديـ الت  يػػ   الم ػػاعدة الممونػػة للطالػػب المتػػدرب فػػي تطػػ ير وفاءتػػ   ت ػػهيؿ تحصػػيؿ  .ٜ
 المهارات المطل بة ب رعة  وفاءة .

االبتعػػاد عػػف نقػػد الطالػػب المتػػدرب ،  ػػ اء وػػاف ذلػػؾ ب  ػػل ب مباشػػر أـ قيػػر مباشػػر ،  .ٓٔ
   العلمية أ  أم  ل ؾ ياـ ب  .بخص ص أ ل ب  في التدريس أ  مادت

القيػػاـ ب ا باتػػ  المقػػررة ت ػػال طػػ ب التربيػػة العمليػػة ب فضػػؿ مػػا يوػػ ف ،  عليػػ  مصػػاحبة  .ٔٔ
 طالب التربية العملية في أثناء ييام  بعملية التدريب داخؿ الصؼ.

احتراـ آراء المشرؼ في الولية  مقترحات  بخص ص أعماؿ التدريب  تطبيقها ب  ت خير  .ٕٔ
اؿ عػػػدـ يناعتػػػ  بهػػػا ، عليػػػ  منايشػػػة المشػػػرؼ بػػػذلؾ مباشػػػرة مبينػػػا  الم ػػػ قات ،  فػػػي حػػػ
 المنطقية .

 الطالب المتدرب )المطبؽ (:-د
 ي ػػػمد أيضػػػا  بطالػػػب التربيػػػة العمليػػػة أ  الطالػػػب المتػػػدرب أ  الطالػػػب المػػػدرس،  هػػػ   

دريس مدر ػا  طالب ولية التربيػة الػذم  ػيو ف فػي الم ػتقبؿ القريػب بعػد إومالػ  متطلبػات مهنػة التػ
وفاػػػا  فعػػػاال  يشػػػارو  فػػػي تطػػػ ير القػػػدرات  القابليػػػات التعليميػػػة  تنميتهػػػا لػػػد  الطلبػػػة  يموػػػنهـ مػػػف 
ال ص ؿ إلد األهداؼ المنش دة ،  لهذا الطالب المدرس حق ؽ عامة  م ؤ ليات عليػ  القيػاـ بهػا 

 ،  منها :
لفعاليػػػػات دخػػػػ ؿ الصػػػػؼ  الخػػػػر ج منػػػػ  بح ػػػػب ال يػػػػت المخصػػػػص  القيػػػػاـ باألنشػػػػطة  ا .ٔ

األخػػػر  فػػػي أ ياتهػػػا المحػػػددة ،  الحضػػػ ر إلػػػد المدر ػػػة صػػػباحا   االنصػػػراؼ عنهػػػا عنػػػد 
 انتهاء الد اـ .
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يتقبػػػؿ النقػػػد  يلتػػػـز بالت  يهػػػات  التعليمػػػات التػػػي يحػػػددها المشػػػرؼ ،  وػػػذلؾ الت  يهػػػات  .ٕ
  األنظمة التي تقرها إدارة المدر ة .

يامػػػة ع يػػػات االلتػػػزاـ بػػػاألخ ؽ الفاضػػػلة  التعامػػػؿ بال ػػػل ؾ  .ٖ األخ يػػػي  الحضػػػارم ،  ا 
 إن انية م  اإلدارة  المدر يف .

التعػػا ف مػػ  الػػزم ء المتػػدربيف  مدر ػػي المدر ػػة فػػي القيػػاـ باألنشػػطة المشػػتروة العلميػػة  .ٗ
  المنه ية  اال تماعية .

ب قػػ  عػػف أيػػة م حػػظ أ  تقصػػير يحػػدث فػػي أثنػػاء ت ديػػة التربيػػة  .٘ التعػػا ف مػػ  المشػػرؼ  ا 
 العملية .

 و ف ذا مظهر الاؽ يتفؽ م  د رل في الم تم  و نم ذج  مرٍب  يااد يقتدم ب  الطلبة .ي .ٙ
 االهتماـ بتحضير الدر س  وتابة الخطة التدري ية الي مية بوفاءة في دفتر التحضير . .ٚ
االطػػ ع علػػد األهػػداؼ العامػػة للمػػنهر  العمػػؿ علػػد صػػ غ أقػػراض  ػػل وية ي ميػػة فػػي  .ٛ

 ض ء مفردات المنهر .
لمهارات التدري ية علد  فؽ ما تعلم  في الولية مف مفاهيـ  ا  ػراءات عػف طريػؽ يعتمد ا .ٜ

 ما درس في طرااؽ التدريس  الم اد الترب ية األخر  .
يلتـز ب د ؿ تدري    باألنشطة األخر  المولؼ بها ،  ال يت يب عنها إاّل عند الضػر رة  .ٓٔ

  .،  علي  إخبار اإلدارة  مدرس المادة م بقا  في حاؿ قياب
 توجييات تربوية لطالب التربية العممية :

 ا تف ر مف المشرؼ  اطلب نصيحت  دااما  ، ألن  أوثر خبرة منؾ . .ٔ
 تذور اف المشرؼ ي عد إلد فاادتؾ لذلؾ ي ب احتراـ رأي   تنفيذ تعليمات  بدية . .ٕ
 ؾ وػػػف مت اضػػػعا   م ضػػػ عيا   صػػػاديا  فػػػي معاملتػػػؾ ،  ايبػػػؿ النقػػػد ،  لػػػيوف  ػػػل وؾ  ػػػل .ٖ

 الت امح دااما  .
 أفد مف خبرات المدر يف في المدر ة ،  حا ؿ حض ر در  هـ . .ٗ
 احضر في الم عد المحدد  ال ت ادر المدر ة إاّل في نهاية الد اـ . .٘
 حافظ علد ي انيف المدر ة  أنظمتها . .ٙ
 في حاؿ الضر رة ا ت ذف مف المشرؼ أ  مدير المدر ة عند خر  ؾ مف المدر ة . .ٚ
 مت امحا   مشاروا  في األنشطة المدر ية م  زم اؾ  ط بؾ .وف متعا نا   .ٛ
  ل ت طالبا  وف مخلصا   متفانيا  في عملؾ   الف الطلبة ينظر ف إليؾ ب نؾ فع   مدرس  .ٜ

 او ب محبة ط بؾ لؾ   ألف هذا يؤدم إلد محبة المادة  زيادة التحصيؿ فيها . .ٓٔ
 مف المادة ي علؾ يد ة صالحة لهـ ؾ إف تعاملؾ اإلن اني  المنضبط م  الطلبة ،  تمون .ٔٔ
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حا ؿ أف تخلؽ   ا  مف الم دة  التعا ف  ذلؾ ب ف تدع  ط بػؾ ب  ػمااهـ يػدر اإلموػاف  .ٕٔ
 داخؿ الفصؿ الدرا ي .

ال تل ػػػ  إلػػػد العقػػػاب ال  ػػػدم ،  اعتمػػػد أ ػػػاليب أخػػػر  منا ػػػبة تضػػػمف احتػػػراـ ط بػػػؾ  .ٖٔ
  تقديرهـ  تحافظ علد هيبتؾ أمامهـ .

  ال تعط  الفرصة في ا تفزازؾ .ال ت تفز الطالب  .ٗٔ
 ا تخدـ العقؿ  الحومة  ضبط النفس  ال تصّعد الم يؼ . .٘ٔ
ا ػػػتعمؿ العبػػػارات ال اضػػػحة  الصػػػحيحة ،  ال توثػػػر مػػػف التوػػػرار الػػػذم ي ػػػبب الملػػػؿ ،  .ٙٔ

  ا تعمؿ الل ة العربية الفصحد دااما  .
 ية معؾ .وف م ض عيا  في إصدار أحوامؾ علد ط بؾ ،  ال تت ثر بع يتهـ الشخص .ٚٔ
ا تعمؿ دااما  التقنيات الترب ية في در  ؾ   ألنها تزيد مف فهـ الطلبػة  ت ػذبهـ للػدرس  .ٛٔ

  ت علهـ يشارو ف مشاروة فعالة في در ؾ .
 
 

 مف الخطط التدريسيةنمايج 
 خطط تدري ية ي مية في مادة الفيزياء :

 (ٔانم ذج لخطة تدري ية ي مية )
 ءالمادة : الفيزيا                     ال رعة الم ض ع: الحروة

 دييقة( ٓٗالزمػػف    : )                        )ب( الخامس  الشعبة: الصؼ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ال ل وية األقراض

 خالؽال عظمة تقدير () األرض ح ؿ  الو اوب الشمس ح ؿ األرض تد يرل في. 
 :أف علد را  ياد الطالب  عؿ
    .الخاص هاب  ل بالحروة بدية  مفهـ  عرؼ.ئ
  الد رانية بمثاؿ مف خارج الوتاب. الخطية الحروة بيف فرؽ.يٕ
  اإلزاحة الم افة بيف ميز.يٖ
 . االنط ؽ ال رعة بيف ميز.يٗ
 .الوتاب خارج مف الداارية الحروة عف أمثلة عطي.ي٘
 .الوتاب خارج مف الد رانية الحروة عف أمثلة عطي.يٙ
 الخاص ب  ل بها داارية اليةانتق ال  ـ حروة تو ف متد  ضح.يٚ
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 . الخاص ب  ل بها االنط ؽ عرؼ.يٛ 
 .االنط ؽ يياس  حدة حددي. ٜ
 .ال رعة يياس  حدات عدديٓٔ 

  نقطتيف  انط ي  .  بيف يتحرؾ   ـ  رعة إلي اد معادالت طبؽي.ٔٔ
 

 عملة :الم ت  األد ات التقنيات التعليميةثالثا  : 
 ال ب رة .  الحا  ب ، 

 رسالد عرض أ ل ب
 ديااؽ( ٘)       المقدمة
،  الشػمس حػ ؿ األرض حروػة فػي ( تعػالد  ػبحان )الخػالؽ عظمػة ببيػاف المػدرس بػدأي المػدرس:
  األرض. ح ؿ الو اوب  حروة

 . ال رعة الحروة ه  الي ـ م ض عنا لهذا
 الوميػات مػف يعػدّ  الػذم االنطػ ؽ يتضمف الفيزيا ية الوميات مف ن عيف ال ابؽ الفصؿ في در نا

 :اآلتية األ الة عف اإل ابةبعد   ذلؾ االت اهية الوميات مف تعدّ  التي  ال رعة،  المقدارية
   أن اعها  ما   الحروة ماس : 
    حدات   ما   االنط ؽ ماس : 
    حداتها  ما   ال رعة ماس : 
    ال رعة االنط ؽ بيف الفرؽ ماس : 
 دييقة( ٖٓ) العرض
( الػػذم يحتػػ م D يؿ منظ مػػة الحا ػػ ب  اختيػػار القػػرص الصػػلب )  ػػ  الطلبػػة إلػػد تشػػيالمػػدرس 

( تظهػػر  ا هػػة الفيزيػػاء ، Physicsعلػػد البرنػػامر المخػػز ف  ضػػ طتيف متتػػاليتيف علػػد الملػػؼ )
،  بالضػ ط علػد زر االنتقػاؿ للصػفحة التاليػة تظهػر  ا هػة  م ض ع الميوانيؾ  المرحلة الدرا ية

بقػػػراءة هػػػذل اإلرشػػػادات  يػػػدا  إلموانيػػػة التنقػػػؿ داخػػػؿ  صػػػي المػػػدرس يباإلرشػػػادات  الت صػػػيات ، 
 ة.  بالضػػ ط مػػرتيف متتػػاليتيف بػػالزر األي ػػر علػػد الصػػفحة التاليػػة تظهػػر القاامػػة الراي ػػ البرنػػامر

فتختػار منهػػا الحروػػة  ال ػرعة فتظهػػر ياامػة أخػػر  بمحت يػػات ، بعنػا يف الفصػػ ؿ الخم ػة األ لػػد 
 هذا الفصؿ. 

 بالن بة  اونة تعديف ال ض  هذا في ؾ، ؤ زمأحد   ب انبؾ  يارة في  الس ونت إذا :س المدر 
  ايػػؼ آخػر شػخصإلػد  بالن ػػبة  ات اههػا ال ػيارة ب ػرعة متحروػةف  توػػ  ، فػي حػيف  ؾلػزميإلػد 
 .الرصيؼ علد
 المثاؿ: هذا مف
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 الخاص  ب  ل بؾ الحروةؼ عرّ تُ  ويؼ/س
 إلػد را عػة ت ذية المدرس قدـي   ال  ـ"، م ض  في ت ير هي "الحروةأحد الطلبة   يبي 

 لل  ػػـ مر عػػا   يعػػد آخػػر   ػػـ م ضػػ  إلػػد بالن ػػبة يحصػػؿ ال  ػػـ م ضػػ  فػػي الت يػػرب : الطالػػ
 .المتحرؾ

 ال  ػػـ م ضػػ  فػػي م ػػتمر ت يػػر ب نهػػا "الحروػػة تعريػػؼ إلػػد الطالػػب ت صػػؿي ذلػػؾ مػػف 
 األ ؿ".           لل  ـ مر عا   يعد آخر   ـ م ض  إلد بالن بة

 . المدرس: أح نت
 ثػـ اض ط علد الحروة فتظهر  ا هػة ت ضػح المثػاؿ المػذو ر  تعريػؼ الحروػة  أن اعهػا. 

الحروػة  عػف آخػر تعريػؼ إلػديشػير طالػب أخػر  ثػـأحػد الطلبػة،  مػف ال ػب رة علػد التعريػؼ يد ف
 .ثابتا " نعّدل آخر   ـ م ض إلد  بالن بة ال  ـ م ض  في ت ير "أن 

 حروة  س/ اعط أمثلة مف حياتؾ الي مية عف ال
 يتـ اختيار بعض الطلبة لإل ابة:

 ورة متدحر ة علد األرض بخط م تقيـ. .ٔ
 حروة درا ة علد خط م تقيـ. .ٕ
 . د راف القمر ح ؿ األرض .ٖ
 د راف ورة علد محيط داارة. .ٗ
 :  يد المدرس

 س/ بيف أن اع الحروة مف األمثلة التي ذورت 
 الطلبة: هناؾ أن اع متعددة مف الحروة : أحد يب ي
 خط م تقيـ. ف حروة ورة متدحر ة علد خط م تقيـ  حروة درا ة علديثالفي الم 

 هما مثاالف لحروة ال  ـ االنتقالية علد خط م تقيـ.
ف لحروة : د راف القمر ح ؿ األرض  حروة ورة علد محيط داارة هما مثاال خرآ يب طالب ي  

 انتقالية داارية.
 ية  ز بيف الحروة الخطية  الحروة الداار ميّ  ا  س/ إذ

الحروة الداارية علد م ار  ، في حيف تو فالطالب : الحروة الخطية تو ف علد خط م تقيـ 
 داارم.

 المدرس: أح نت .
 س/ متد تو ف حروة ال  ـ انتقالية   

 الطالب: تو ف حروة ال  ـ انتقالية عندما تبقد المحا ر المر عية المثبتة علد ال  ـ مت ازية في
 ما بينها .
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بالر ـ علد ال ب رة س/  ضح   
المحا ر المت ازية ل  ـ يتحرؾ حروة 

 خطية  
 

س/  ضح بالر ـ علد ال ب رة      
المحا ر المت ازية ل  ـ يتحرؾ حروة 

 داارية  
 
 
 
 

اضػ ط علػد الحروػة االنتقاليػة فتظهػر  ا هػة ب مثلػة عػف الحروػة االنتقاليػة ، ننتقؿ إلد الحا ػ ب 
  تطبيقاتها. 

 ع آخر مف الحروة وحروة المر حة  ع لة الدرا ة ، بماذا يمتاز هذا الن ع المدرس :  هناؾ ن
 مف الحروة  

 . : يمتاز هذا الن ع مف الحروة بد راف المر حة  ع لة الدرا ة ح ؿ مح رهماأحد الطلبة  يب ي
 ماذا ي مد هذا الن ع مف الحروة   ا  المدرس :  يد،   إذ

 الطالب  : حروة د رانية .
 ف تعرؼ الحروة الد رانية ب  ل بها  المدرس : م

 الطالب  : هي حروة ال  ـ ح ؿ مح ر.
قػػدـ المػػدرس ت ذيػػة را عػػة إلػػد الطالبػػة توػػ ف م ػػارات   ػػيمات ال  ػػـ د ااػػر ي بعػػد أف  

 متحدة المروز، مف ذلؾ :
ت صػػؿ الطالػػب إلػػد تعريػػؼ الحروػػة الد رانيػػة : هػػي حروػػة ال  ػػـ الػػذم توػػ ف م ػػارات ي 

 متحدة بمح ر  احد يدعد مح ر الد راف.  يمات  د اار 
 : ممتاز. المدرس
  ػػ  الطالػػب إلػػد الحا ػػ ب  الضػػ ط علػػد الحروػػة الد رانيػػة تظهػػر  ا هػػة بتعريػػؼ ي :  المػػدرس

 الحروة الد رانية  تطبيقاتها.
 أثناء  يرها  في س/ فلنفور معا ، ما ن ع حروة ع لة ال يارة 

  بال يت نف   تقط  م افة أفقية.،  رها حروة د رانية ع لة ال يارة ح ؿ محتد ر  :أحد الطلبة 
  رعتها انتقالية مروبة مف حروة خطية  حروة د رانية. ا  ، إذ المدرس : أح نت

المدرس : در نا في ال ن ات ال ابقة الم افة  اإلزاحة  الفرؽ بينهما،  لنتذور معا  أهـ ما يميز 
 بيف الم افة  اإلزاحة.

 افة  اإلزاحة س/ ويؼ تميز بيف الم 

 ص     

 س

 

 ص       

 س  

 

 ص     

 س

 

 س  

 ص        

 

 ص

 س        

 

 ص

 س       
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اإلزاحة هي  في حيف أف: الم افة هي ط ؿ الم ار الحقيقي الذم يقطع  ال  ـ، أحد الطلبة 
 أيصر خط م تقيـ بيف نقطتيف.

 . :  يد المدرس
 .ة: الم افة ومية مقدارية  اإلزاحة ومية ات اهيطالب آخر 

 المدرس : مما ذور أع ل ن تطي  االنتقاؿ إلد االنط ؽ  ال رعة.
فإف حروة ال  ـ تو ف ، ة زمنية معينة مدوانت الم افة التي يقطعها ال  ـ ت ت رؽ  ل 

 بانط ؽ.
 ما االنط ؽ    ا  س/ إذ

 الطالب : ه  الم افة المقط عة في  حدة الزمف.
 :  يد المدرس
 االنط ؽ   حدة  ما ا  س/ إذ

  ا\وـ ، ثا/ـ  :  حدة االنط ؽ هي:طالب آخر
 يف االنط ؽ  الم افة  : ما الع ية ب المدرس

 الزمف. /الطالب : االنط ؽ = الم افة 
 : هؿ يعّد االنط ؽ مف الوميات االت اهية   المدرس
 : و  ، إن  مف الوميات المقدارية.  الطالب
 : لماذا   المدرس

 الطالب : ألف الم افة مف الوميات المقدارية.
 ه  الم افة المقط عة في  حدة الزمف ،، أف االنط ؽ  الطالب معزيز  الحظ ا  المدرس: إذ

  ا/وـ ثا أ /  حدة ييا    ه  : ـ،  ه  مف الوميات المقدارية 
فتظهر  ا هة تحت م علد تعريؼ االنط ؽ أمثلة عف االنط ؽ ، نختار مف الحا  ب االنط ؽ 

 . تطبيقات 
 :  بناء  علد ما تقدـ هؿ بإموانؾ ت ضيح معند ال رعة  المدرس

 : ال رعة هي اإلزاحة المقط عة في  حدة الزمف. ةأحد الطلب
 . المدرس :  يد

 الوميات االت اهية   ـس/ ال رعة مف الوميات المقدارية أ
 ألف اإلزاحة مف الوميات االت اهية.  : تعّد مف الوميات االت اهية  الطالب

 س/ ما الع ية بيف ال رعة  اإلزاحة  الزمف 
 الزمف /الطالب : ال رعة = اإلزاحة 
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علػػـ الفيزيػػاء  يميػػز بػػيف  لوػػف، المػػدرس : وثيػػر منػػا يتػػ هـ بػػ ف مفهػػـ  ال ػػرعة ومفهػػـ  االنطػػ ؽ 
 …المفه ميف إلد در ة وبيرة ،  بناء  علد ما لحظت  في الحا  ب 

 س/ ويؼ تميز بينهما :
 : أحد الطلبةشير المدرس إلد ي

 مقدارية ه  الم افة المقط عة في  حدة الزمف،  ه  ومية : االنط ؽ
 .ة: ال رعة  هي اإلزاحة المقط عة في  حدة الزمف ،  هي ومية ات اهي طالب آخر

  ا/وـ أ  ثا/ـ  :  حدة ال رعة  االنط ؽ آخرطالب 
 ـ مف نقطة )أ( إلد نقطة )ب( ياطعا  إزاحة )ز(  م ت ريا   : عندما يتحرؾ   المدرس

ار  االت ال أ  مت يرة المقدار  االت ال أ  فإف حروت  هذل تو ف ب رعة ثابتة المقد، زمنا  )ف( 
 وليهما معا .

 ففي  مي  هذل الحاالت :
 س/ ويؼ يح ب معدؿ  رعة ال  ـ  

 الزمف الولي /ف = اإلزاحة الولية  /: معدؿ ال رعة = ز  الطالب
  رعت   ٔ: أما إذا ت يرت  رعة ال  ـ بص رة منتظمة  وانت  رعت  االبتدااية س المدرس
 فإف معدؿ  رعت  ي مد مت  ط ال رعة ) ط( خ ؿ مدة ت ير  رعت . ٕس النهااية

   ويؼ يموف ح اب مت  ط  رعة ال  ـ ا  إذ
 ٕ/( ٕ+ س ٔ:  ط = )س الطالب 

المدرس : نشارؾ معا  في حؿ مثاؿ إلي اد معدؿ  رعة   ـ يتحرؾ مف نقطة )أ( ب رعة 
ة )ب( ثـ ات   شماال  ب رعة ثابتة (  اعات  صؿ نقطٖ بعد )،  ا نح  ال رب /وـ ٓٔمقدارها 
 (  اعات مف بدء حروت .٘ ا   صؿ نقطة )ج( بعد )/وـ ٕٓمقدارها 

   ؿ المدرس:ي
 ف بالر ـ علد ال ب رة  اس/ ويؼ تمثؿ االزاحت

 الد طالبة أخر  لر ـ اإلزاحة الثانية )ب ،  (ب أ)لر ـ اإلزاحة األ لد  أحد الطلبةشير إلد ي  
 ر ـ محصلة االزاحتيف  علد ال ب رة. طالبة ثالثة ل، ج( 
بعد ر ـ المت هيف  تثبيت الزمف الذم ي ت ري  ال  ـ في يط  وؿ مف االزاحتيف   

 نح ب مقدار اإلزاحة )أب( 
 :( ب أ)شير المدرس إلد إحد  الطالبات لح اب  اإلزاحة ي  
 وـ قربا  ٖٓ=  ٖ×  ٓٔ=  ٔف×  ٔب = س أ

 : (ب ج)حة   تشير إلد طالبة أخر  لح اب اإلزا
 وـ شماال  ٓٗ=  ٕ×  ٕٓ=  ٕف×  ٕب ج = س

 كم50

53ْ 

 كم30

40
كم

 

 ب أ

 ج



 محاضرات مادة التربية العملية                        المرحلة الرابعة        ابن الهيثم       –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم الفيزياء                                                                الدراسة الصباحية شعبة أوج والمسائية شعبة أ، ب              
 

55 
 

 : بما أف اإلزاحة التي يقطعها ال  ـ في حروت  = ط ؿ م ارل الحقيقي ،  المدرس
 ويؼ يموف ح ابها   ا  إذ         
 وـ ٓٚ=  ٓٗ+   ٖٓ ا   بري ا  ف  معا م  االزاحت: تُ  الطالب

 المدرس : أح نِت 
 س/ اح ب معدؿ االنط ؽ  

  ا/وـ  ٗٔ=  ٘/ٓٚالزمف  =  /: معدؿ االنط ؽ = الم افة  الطالب
 :  يد ، ويؼ نح ب اإلزاحة التي يقطعها ال  ـ بعدها مف الوميات المت هة. المدرس
 إلي اد اإلزاحة ت م   معا  ات اهيا  : الطالب 

 اح بها ا  المدرس : أح نت ، إذ
 وـ ٓ٘=  ٕٓٗ+  ٖٕٓأج =       : اإلزاحة خرآطالب 
 بما أف اإلزاحة ومية ات اهية        

 إذف يموف تطبيؽ ات اهها بتطبيؽ يان ف الن ب المثلثية :
 مف ال د ؿ ْٖ٘>هػ =  ا  إذ                    ٖ/ٗ=  ٖٓ/ٓٗ: ظاهػ =  الطالب

 المدرس : اح ب معدؿ  رعة ال  ـ
 شماؿ ال رب. ْٖ٘ ا  باالت ال /وـ ٓٔ=  ٘/ٓ٘الزمف =  \: معدؿ ال رعة = اإلزاحة  الطالب

 الفعاليات  النشاطات
 طلب المدرس مف الطلبة اإل ابة عما ي تي:ي
    متد تو ف ال رعة مت يرة 

 تو ف ال رعة مت يرة إذا:
 .ت ير مقدارها 
  .ت ير ات اهها 
  .  ت يرا معا 

  "  رعت  بيف  ف انط ؽ   ـ بيف نقطتيف ه  المقدار العددم لمعدؿإهؿ يصح الق ؿ دااما 
 نقطتيف   ضحي ذلؾ بالدفتر.هاتيف ال

 .يصح ذلؾ عندما تو ف حروة ال  ـ علد خط م تقيـ 
 الخ صة  اال تنتاج

 ماذا ن تخلص عف الم ض ع  
 ديااؽ( ٓٔالتق يـ )

 ت    المدر ة األ الة اآلتية لتق يـ نم  تعلـ الطالبات:
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  التذور : عرؼ الحروة -1
  ريةاال تيعاب:  ضح متد تو ف حروة ال  ـ انتقالية داا -2

  رعة نهااية  ٔح ب معدؿ  رعة   ـ يتحرؾ بيف نقطتيف ب رعة ابتدااية ساالتطبيؽ :   -3
 .ٕس

  التحليؿ : ميز بيف االنط ؽ  ال رعة -4
 ال ا ب البيتي

 . ٖٔ-ٜٕتحضير التع يؿ  ي انيف الحروة الخطية بتع يؿ منتظـ  ص 
 مصادر المدرس :

، المطبعة ال طنية ، ب داد  ٛ  العاـ ، طقزالة ، إبراهيـ  آخر ف ، الفيزياء للصؼ الراب .ٔ
 ،ٜٜٔٛ . 

زيت ف ، وماؿ عبد الحميد ، تدريس العلـ  مف منظ ر البنااية ، الموتب العلمي  .ٕ
 . ٕٓٓللو مبي تر ، اال وندرية ، 

 مصادر الطالب :
، المطبعة ال طنية ، ب داد  ٛقزالة ، إبراهيـ  آخر ف ، الفيزياء للصؼ الراب  العاـ ، ط .ٔ

 ،ٜٜٔٛ  
 

 (2أنمويج لخطة تدريسية يومية )
 

 الم ض ع: ع لة ال ق ط الحر ل   اـ 
 الصؼ   الشعبة : الثالث مت  ط أ                             المادة : علـ الفيزياء 

 دييقة  ٓٗاليـ   التاريخ :                                                    الزمف : 
 
 خاصة : ( األهداؼ ال ٔ)  
 
 تز يد الطالب بمعل مات  ظيفية عف مفهـ  تع يؿ ال ق ط الحر. -ٔ
 تنمية مهارات حؿ الم  لة الفيزيااية. -ٕ
 تنمية تقدير عظمة الخالؽ ) بحان   تعالد( في خلق  لل اذبية األرضية. -ٖ
 

 :  األقراض ال ل وية
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 يت ي  بعد انتهاء الدرس اف يو ف الطالب يادرا  علد اف:
 : الم اؿ المعرفي أ ال  
 يعرؼ تع يؿ ال ق ط الحر ل   اـ -ٔ
 إلد صي ة لفظية.يتر ـ الع ية الرمزية  -ٕ
 يميز بيف التع يؿ المنتظـ  قير المنتظـ. -ٖ
 يحؿ م  لة فيزيااية تتضمف المعادلة الثالثة في الحروة. -ٗ

 ثانيا  : الم اؿ المهارم
 مف اإلزاحة  ال رعة  التع يؿ. يرمي   ـ إلد أعلد لمعرفة ات ال وؿ   -ٔ
 ي انس بيف ال حدات الفيزيااية في حاؿ عدـ ت ان ها. -ٕ
 ي رم العمليات المطل بة لحؿ الم  لة الفيزيااية. -ٖ
 يربط بيف المت يرات الم   دة في الم  لة بع ية ما. -ٗ

 ثالثا  : الم اؿ ال  داني
 لل اذبية األرضية.يعظـ الخالؽ ) بحان   تعالد( علد بدي  خلق   -ٔ
 يثمف د ر العلماء  بح ثهـ في م اؿ ال اذبية األرضية أمثاؿ  اليل . -ٕ
يتعػػا ف مػػ  زم اػػ  فػػي ييػػاس اإلزاحػػة التقريبيػػة التػػي يقطعهػػا ال  ػػـ ال ػػايط مػػف ارتفػػاع  -ٖ

 معيف.
 التقنيات التعليمية :-ٗ

 ال ب رة ،  الطباشير ،  الم طرة ،  يطعة معدنية ،  يطعة  رؽ.
 الدرسعرض  -5

 ديااؽ( ٘المقدمة ) - أ
اف يدرة اهلل ) بحان   تعالد( تت لد في وؿ شيء ،  العلـ وػؿ يػـ  يوشػؼ مػا تحػدث عنػ  القػرآف 
الوػريـ يبػؿ أربعػة عشػر يرنػا  مػف الزمػاف ، إذ يػاؿ تعػالد: )) األرض  ضػعها ل نػاـ((* أم موػػاف 

 ا تقرار األ  اـ علد األرض ب بب    د ال اذبية األرضية.
طاع الوثيػػر مػػف العلمػػاء أمثػػاؿ  ػػاليل  اف يوػػ ف لػػ  د ر بػػارز فػػي هػػذا الم ػػاؿ فقػػد اثبػػت  يػػد ا ػػت

 ػػاليل  اف األرض ت ػػذب  ميػػ  األ  ػػاـ بالتع يػػؿ نف ػػ  ، إال أف الهػػ اء يقػػا ـ اال  ػػاـ الخفيفػػة 
 )ت ربة الريشة  الح ر(.

 دييقة ( ٖٓالعرض)  -ب
ت قط رأ يا  إلد أ فؿ  ي  ؿ الطلبة ماذا  يطلب المدرس مف أحد الطلبة اف يدع القطعة المعدنية

 حدث 
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 في يب أحد الطلبة:  قطت القطعة المعدنية علد األرض
 المدرس:  ما  بب  ق طها 

 طالب/ ال بب يع د إلد ال اذبية األرضية . أح نت
يعػػػاد العػػػرض ب ػػػق ط القطعػػػة المعدنيػػػة  يطعػػػة صػػػ يرة مػػػف الػػػ رؽ فػػػي اللحظػػػة نف ػػػها ،  يطلػػػب 

 بة م حظة  رعة القطعتيف في ال ق ط .المدرس مف الطل
 ي ضح المدرس : اف  ق ط األ  اـ ناتر مف ي ة  ذب األرض لتلؾ األ  اـ بقدر  زنها فض   

 عف مقا مة اله اء ل   اـ الخفيفة.
 اف األ  ػػػاـ ت ػػػقط إلػػػد األرض تحػػػت تػػػ ثير يػػػ ة ال اذبيػػػة األرضػػػية ،  هػػػذا يعنػػػي انهػػػا تتحػػػرؾ 

 ع يؿ المنتظـ  بتع يؿ منتظـ ، فما الت
 طالب/ التع يؿ المنتظـ ه  اف يتحرؾ ال  ـ ب رعات مت ا ية في أزمنة مت ا ية   أح نت

 المدرس/ ما الفرؽ بيف التع يؿ المنتظـ  التع يؿ قير المنتظـ 
طالب/ الفرؽ ه  اف التع يؿ المنتظـ أف يتحرؾ ال  ـ ب رعات مت ا ية في أزمنة مت ا ية، في 

 لمنتظـ ه  اف يتحرؾ ال  ـ ب رعات قير مت ا ية في أزمنة مت ا ية.                                    حيف التع يؿ قير ا
المػػدرس : أخػػذنا فػػي الػػدرس ال ػػابؽ معػػادالت الحروػػة فػػي خػػط م ػػتقيـ بتع يػػؿ منػػتظـ ، فمػػا هػػذل 

 المعادالت 
 يقـ  أحد الطلبة بوتابة هذل المعادالت علد ال ب رة

 + حػ ز ٓع = ع (ٔ
                        ٕ ػ ز ٔ/ٕز +  ٓؼ = ع  (ٕ
 حػ ؼ ٕ+   ٕٓ= عٕع (ٖ

 المدرس/عرفنا أيضا  اف القان ف األ ؿ تـ ا تنتا   مف يان ف التع يؿ  مف تذور هذا القان ف 
               لبة إلد ال ب رة لوتابة القان ف يقـ  أحد الط

  يؿ ص قا  لفظيا   المدرس : مف ي تطي  اف يص غ يان ف التع
 طالب/ التع يؿ ه  ت ير ال رعة في  حدة الزمف                       

المدرس/ إذا  المعادالت التي أمامؾ هي يػ انيف الحروػة الخطيػة علػد خػط م ػتقيـ بتع يػؿ منػتظـ 
 ) ػ( هي أنف ها ي انيف األ  اـ حرة ال ق ط بتع يؿ ي ة ال اذبية األرضية )د(.

 يحػػػػػدث ت ييػػػػػر إاّل فػػػػػي الرمز) ػػػػػػ( فح ػػػػػب ، إذ ي ػػػػػتعمؿ بدلػػػػػ  الرمػػػػػز )د(  تظػػػػػؿ طالػػػػػب/ إذا  ال
 المعادالت وما هي

 + د ز ٓع = ع (ٔ
 ٕد ز  ٔ/ٕؼ = ع ز +  (ٕ
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 د ؼ                          ٕ+  ٕٓ= ع ٕع (ٖ
 المدرس/ ننتقؿ اآلف إلد ييمة )د( عند م ت    طح البحر ما مقدارها عند هذا الم ت   

عػػػدة آراء  يػػػيـ لػػػػ )د( ننػػػايش اإل ابػػػة الصػػػحيحة ،  يقػػػـ  المػػػدرس بوتابػػػة ييمػػػة)د( عنػػػد  بعػػػد اخػػػذ
،  ي ضح اف ييمة ع لة ال اذبية األرضية ثابتة بالن بة إلد  ٕـ/ ث ٛ.ٜم ت    طح البحر= 

 مي  األ  اـ ،  تختلؼ مف مواف إلد مواف آخر علد  طح الورة األرضية نظرا لتفلطحها عند 
،  تػػػزداد ييمتهػػػا ولمػػػا ايتربنػػػا مػػػف مروػػػز األرض ،  تقػػػؿ ولمػػػا ابتعػػػدنا عػػػف مروػػػز خػػػط اال ػػػت اء 

 األرض.
( باعتماد ال تراتي ية التعليمية  ذلؾ عف طريػؽ الحػ ار ٔيق ـ المدرس م  الطالب بحؿ الم  لة )

  النقاش م  الطالبات.
 

 ب:  ـ اح ٓٓٓٔ(: يذؼ   ـ رأ يا  إلد أعلد ، ف صؿ إلد أيصد ارتفاع ٔم  لة )
 ال رعة االبتدااية التي يذؼ بها ال  ـ. -ٔ
 الزمف الذم ا ت ري  ال  ـ حتد  صؿ إلد أيصد ارتفاع. -ٕ

 أ ال  : المدخ ت:
 إعداد م م عة مف الم ااؿ. -ٔ
 تحديد أهداؼ حؿ الم  لة. -ٕ
 صياقة الم  لة ب  ل ب أحد الطلبة . . أ
 تر مة الم  لة  إلد ر ـ تخطيطي . . ب
 ت يرات الم  لة.تحديد م . ت
 تر مة المت يرات بص رة رم ز. . ث
 ت انس ال حدات قير المت ان ة. . ج
 ال رعة االبتدااية  الزمف الم ت رؽ ل ص ؿ ال  ـ إلد أيصد ارتفاع. . ح
  التع يؿ. - ال رعة  –تحدد ات ال االرتفاع  . خ
 المدرس/هؿ هناؾ أية معل مات  ابقة مرتبطة بحؿ الم  لة   -ٖ

 / نعـ ت  د الوميات اآلتية :طالب 
 ال رعة النهااية

 التع يؿ األرضي            
 

 المدرس/ ما رم زها   حداتها
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 طالب /    ع
 د                           
 ـ / ث            
 ٕـ / ث            

 المدرس/ ما الوميات الفيزيااية التي تضمنتها الم  لة. -ٗ
 البتدااية  الزمف الم ت رؽ.طالب/ االرتفاع  ال رعة ا

 المدرس / ما الق انيف المطل بة لحؿ هذل الم  لة
ٓ= ع ٕ( عٔطالب/ 

 د ؼ ٕ+    ٕ
 + د ز ٓ( ع  = عٕ

 المدرس/ ما المطل ب مف الم  لة 
 ( إي اد ال رعة االبتداايةٔطالب/ 

 ( إي اد الزمف الذم ا ت ري  ال  ـ حتد  صؿ إلد أيصد ارتفاع.ٕ
 ات :ثانيا  : العملي

 المدرس / مف يص غ الم  لة ب  ل ب  الخاص  
 ػػـ ،  المطلػػ ب معرفػػة ال ػػرعة ٓٓٓٔطالػػب/ يػػذؼ   ػػـ إلػػد أعلػػد ف صػػؿ إلػػد أيصػػد ارتفػػاع 

 االبتدااية التي يذؼ بها ، ثـ ح اب الزمف الذم ا ت رؽ ل ص ؿ ال  ـ إلد أيصد ارتفاع.
 المدرس/ الوميات التي تنظمها الم  لة هي :

 إذا  ما رم زها   الزمف الم ت رؽ عة االبتداايةال ر  االرتفاع
  ز ٓع طالب: ؼ

    المدرس/  ما  حداتها
  ثابتة ـ/ث  ـ

 المدرس/ مف يحدد المطل ب  المعطيات في ص رة رمزية 
  ـٓٓٓٔطالب/ ؼ = 

 =  ٓع
 ز =  

 المدرس/ هؿ  حدات الم  لة مت ان ة 
 عة ـ/ ث، الزمف  ثانية طالب/ ال . ف حدة االرتفاع  ـ ، في حيف  حدة ال ر 

 المدرس/ ويؼ ن انس ال حدات  ال ت  د إ ابة.
 ـ. ٓٔ،  بذلؾ يو ف االرتفاع = ٓٓٔعند التح يؿ مف  ـ إلد متر ال بد مف اف  تق ـ علد 
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 عند التح يؿ مف  ـ إلد متر  ٓٓٔطالب/ لماذا ال نضرب في 
أف نق ػـ ،  عنػد التح يػؿ مػف المدرس/ ألن  عند التح يػؿ مػف  حػدة صػ ر  إلػد وبػر  ال بػد مػف 

  حدة وبر  إلد  حدة ص ر  ال بد اف نضرب.
 للحص ؿ علد ال رعة االبتدااية ماذا نطبؽ 

ٓ=عٕطالب/ ع
 (                           ٔد ؼ             )ٕ+   ٕ

 المدرس / ويؼ نحصؿ علد الزمف الم ت رؽ 
                                                           الزمف الم ت رؽ مف يان ف التع يؿطالب/ نحصؿ علد 

 المدرس/ اآلف ننتقؿ إلد التطبيؽ المباشر في الق انيف حتد نحصؿ أ ال  علد ال رعة االبتدااية.
ال  ػػـ عنػػدما يصػػؿ إلػػد أيصػػد ارتفػػاع ت ػػا م  ػػرعت  النهاايػػة صػػفرا   بػػذلؾ فعنػػد تطبيػػؽ القػػان ف 

 األ ؿ نحصؿ علد ماذا
ٕب / صفر = عطال

ٓ ( +ٕ×ٜ.ٛ  ×ٔٓ) 
 المدرس/ هؿ هناؾ م حظة علد إ راء العملية األ لد  

بعػػد اخػػذ عػػدة آراء ي ضػػح المػػدرس اف القػػذؼ رأ ػػيا   ػػيو ف بخػػ ؼ ال اذبيػػة األرضػػية ،  
  بذلؾ فإف )د( تو ف  البة .

ٓصفر = ع
ٕ –ٜٔٙ 

ٓع     
 ويؼ نحصؿ علد ال رعة هنا  ٜٙٔ=  ٕ

 ربيعي للطرفيف                                            طالب/ ب خذ ال ذر الت
 المدرس /  بذلؾ فإف

 ما  حدتها ٗٔ= ٓع
 ـ/ ث ٗٔ=  ٓعطالب  

 المدرس/  عند تطبيؽ القان ف الثاني
 امامناوؿ المعل مات   
 ثانية ٖٗ.ٔ= ز 

       ويؼ نحصؿ عليها مف القان ف أع لعرفنا اف  حدة الزمف ثانية  لوف 
 المدرس / لدينا ناتر االرتفاع  ال رعة  التع يؿ ماذا نلحظ  

 .طالب/ ات ال االرتفاع  ال رعة م  ب إلد أعلد 
 في حيف التع يؿ ات اه   الب الن  بخ ؼ ال اذبية  .                   

المػػدرس / فضػػ   عػػف أف ال  ػػـ  صػػؿ إلػػد أيصػػد ارتفػػاع ب ػػرعة نهاايػػة مقػػدارها صػػفر   ػػرعة 
  ابتدااية وبيرة في زمف ص ير  دا ،  المخطط ي ضح الخط ات بنحٍ  منظـ.
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 المصادر : 
 مصادر المدرس :

عبػػػػػد الحميػػػػػد ، تػػػػػدريس العلػػػػػـ  مػػػػػف منظػػػػػ ر البناايػػػػػة ، الموتػػػػػب العلمػػػػػي زيتػػػػػ ف ، ومػػػػػاؿ  .1
 .ٕٓٓٓللو مبي تر ، اإل وندرية ، 

 ٜٛٚٔ،دار مير للطباعة ، م  و  ٖؿ .الندا  ، الفيزياء لل مي  ، ط .2
  مصادر الطالب :

 .ٕٕٔٓل نة في  زارة التربية ، الفيزياء للثالث مت  ط ، ب داد  .1
 مادة الرياضيات : خطة تدريسية يومية قو

 
 الم ض ع : نظرية فيثاق رس                                المادة: الرياضيات

 دييقة                                          ٓٗالصؼ  الشعبة : الثالث المت  ط                         الزمف:
                                      اليـ   التاريخ :      

 : ةالخاص األهداؼػ ٕ
 .تز يد الطلبة بمعل مات  ظيفية عف نظرية فيثاق رس 
 .)تنمية مهارات الطالب فير ـ الشوؿ الخاص بنظرية فيثاق رس)مهارم 
 . )تنمية مهارة الطالب في إي اد الم اهيؿ باعتماد النظرية.)مهارم 
 تداع هذل النظرية.)  داني( .تقدير  هد فيثاق رس في اب 
 )تقدير د ر هذل النظرية في تط ر العلـ  األخر .)  داني 

 األهداؼ ال ل وية: -1
  عؿ الطالب يادرا علد اف:

 .ذور نص نظرية فيثاق رس 
 .إثبات نظرية فيثاق رس بص رة صحيحة 
 . ر ـ الشوؿ الخاص بنظرية فيثاق رس بدية 
 ثاق رس.حؿ تماريف بالهند ة باعتماد نظرية في 
 .يبيف الفاادة العملية مف اعتماد نظرية فيثاق رس في الحياة العملية 

 ػـ، اصػفر طػ ؿ ٘ٔالتقنيات التعليمية : ث ثة مربعات مف ال رؽ المق  )اخضر طػ ؿ ضػلع -ٗ
 ػـ( ،مثلػث يػااـ الزا يػة، دبػابيس لتثبيػت األشػواؿ. ال ػب رة ٕٓ ـ، احمر ط ؿ ضػلع  ٕ٘ضلع  

  الطباشير المل ف.
 دييقة(ٖ٘رض الدرس )ع-٘
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  ( ديااؽ٘-ٔ:) المقدمة -
  بؽ  أف در نا المثلث  تعرفنا علد أن اع   منها المثلث يااـ الزا ية.

 س: ما خصااص المثلث يااـ الزا ية 
 در ة. ٜٓج:ه  مثلث إحد  ز ايال ت ا م 

 : يقـ  المدرس بر ـ مثلث يااـ الزا ية علد ال ب رة . ثـ ي  ؿ
 هناؾ ع ية بيف أط اؿ ضلعي المثلث يااـ الزا ية  ط ؿ ال تر  س: هؿ تعتقد ف اف

بعد اال تماع إلد إ ابػات الطلبػة .أيػ ؿ  ػنتعرؼ فػي درس اليػـ  إذا وانػت هنػاؾ ع يػة.   
 ما ن عها.

 دييقة( ٕ٘) :العرض-
   عتمد طريقة اال توشاؼ الم   .

يس ، ثػـ ار ػـ مثلثػا  يػااـ الزا يػة البدء بتثبيت المربعات المل نة علد ال ب رة ب ا ػطة الػدباب 
 بينها،  ا  ؿ الطلبة:

: مػػا الع يػػة بػػيف م ػػاحتي المربػػ  األحمػػر  المربػػ  األخضػػر بم ػػاحة المربػػ  األصػػفر.  مػػف ٔس
 ثمة ا تم  إل ابات عدد مف الطلبة إلد اف نت صؿ إلد اإل ابة الصحيحة  هي :

 اآلخريف.م احة المرب  األصفر اوبر مف م م ع م احة المربعيف 
 : أيف يق  المرب  األصفر ٕس

 ج:علد  تر المثلث.
 س: أيف تق  المربعات األخر  
 ج:علد ضلعي الزا ية القاامة.

هػػػذا يعنػػػي اف م ػػػاحة المربػػػ  المر ػػػـ  علػػػد  تػػػر مثلػػػث يػػػااـ الزا يػػػة ي ػػػا م م مػػػ ع م ػػػاحتي 
 المربعيف القااميف علد ضلعي الزا ية القاامة.

بػػة وتابػػة نػػص النظريػػة فػػي أ راؽ خاصػػة . وػػ   ب  ػػل ب  الخػػاص. ثػػـ اطلػػب مػػف الطل:  نايشػػةالم
 اطلب منهـ عرض يراءة ما وتب ل  ي تم  اآلخر ف لبياف الم حظ .

 بعػػد ا ػػتعراض ذلػػؾ اوتػػب نصػػا  متفقػػا  عليػػ  علػػد ال ػػب رة)في المثلػػث يػػااـ الزا يػػة يوػػ ف  
 م م ع مربعي الضلعيف ي ا م مرب  ال تر( .

أنػػايش الطلبػػة فػػي األهميػػة العلميػػة لهػػذل ، ومػػا د يف ذلػػؾ فػػي دفػػاترهـاطلػػب مػػف الطلبػػة تػػ 
 النظرية في حياتنا الي مية . اطلب منهـ إعطاء أمثلة مف البياة عف ذلؾ.

إذا  ن ػػتنتر معػػا  اف م ػػاحة المربػػ  المر ػػ ـ علػػد  تػػر مثلػػث يػػااـ الزا يػػة ي ػػا م  : اال ػػتنتاج -
 الزا ية القاامة. م م ع م احتي المربعيف القااميف علد ضلعي

 البدء بحؿ تماريف عف الم ض ع  أشرؾ بعض الطلبة معي . : التطبيؽ -
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 (٘- ٔ (خاتمة الدرس -
 أشرؾ الطلبة في ا تعراض  ري   لنظرية فيثاق رس  أهميتها  تطبيقاتها.

 التق يـ:- -ٙ
 م  لة عنها. إ راء تق يـ نهااي للطلبة يد يو ف تحريريا  ا  شف يا  . بذور نص النظرية  حؿ

 ال ا ب البيتي:-ٚ
 ه  النشاطات التي  يق ـ بها الطلبة في البيت يتضمف ما يتعلؽ بالدرس الحالي  الدرس  

 المقبؿ . مف حؿ تماريف الوتاب  تمريف خار ي.
 المصادر:-ٛ
 مصادر المدرس : -أ
 . ٕٓٔٓ. ل نة  زارة التربية ، الرياضيات للثالث المت  ط ، ب داد ، ٔ
 ني قازم خميس ، المناهر  طرااؽ تدريس الرياضيات ، مطبعة  امعة ب داد ، ب ػداد ، . الحٕ

ٕٕٓٔ . 
 مصادر الطالب : -ب

 .  ٕٓٔٓل نة  زارة التربية ، الرياضيات للثالث المت  ط ، ب داد  .ٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   


