
  مفھوم التربیة العملیة :
اإلعداد یقض�������یھا ( ) ھي مدة من Practicum إن التربیة العملیة (  

لب  طا م –ال حدرسال مدارس التي ت ناءھا ) في إحدى ال تھ ویقوم أث ددھا كلی
ب على تدریس مادة تدریس���یة معینة ض���من تخص���ص���ھ العلمي الدقیق بالتدر

ومش���رف علمي لمدة فص���ل دراس���ي أو أكثر تحت إش���راف مش���رف تربوي 
  متخصص .

یتعرف خالل ھذه المدة على الحیاة الدراس�������یة بما فیھا من وظائف   
  تدریسیة وإداریة وإشرافیة ، تسبقھا مرحلة إعداد نظري داخل الكلیة .

) بدأ یطبق ما تعلمھ من أفكار  مدرسال –( الطالب  نَ إھذا المعنى فوب  
مراحل دراس���تھ في ومفاھیم وطرائق تدریس ونظریات تربویة ونفس���یة في 

  كلیة التربیة ، بشكل عملي وتطبیقي في المیدان الحقیقي لھا وھو المدرسة .
نھ    للتربی�ة العملی�ة مفھوم�ان اح�دھم�ا ق�دیم ك�ان ینظر للت�دریس على ا

المبتدئ إتباع أستاذه الذي من واجبھ مدّه  المدرسیقوم على التقلید ، ویحاول 
فھوم غامض فقد یفھم ة العملیة ھو مبأس�������رار المھنة ، وھذا المفھوم للتربی

، وقد یفھم  درسرات التدریس المتعلقة بدور المالتدریب على مھا أحیاناً بأنھ
ي أثناء تدریبھم ، بأنھ مجموعة الخبرات المدرسیة التي یتعرض لھا الطلبة ف

الناحیة التعلیمیة في ص�ورة منفص�لة عن الناحیة النظریة التي ا وقد یفھم بأنھ
قررات التربویة ، ونلحظ ان ھذا المفھوم لم یبن على أس����اس علمي تعالج الم

، فلقد اس��تبعد أیة إش��ارة جدیدة إلى أھداف التربیة العملیة ، واس��تبعد مس��ألة 
  . األھدافتقویم مدى تحقق ھذه 

المفھوم الحدیث للتربیة العملیة فش����مل ابرز الجوانب المختلفة من  أما  
ب على ممارس���ة المھنة ، فھم طبیعة المتعلمین العملیة التعلیمیة ، مثل التدری

، واالس�������تعداد لمخاطبتھم ، والتعامل معھم ، واختبار الحقائق المكتس�������بة ، 
الص التعریفات وتنمیة الش�������عور باالنتماء، ومن ھذا المفھوم یمكن اس�������تخ

  :تیةاآل
ھي المدة التي یس�������مح فیھا لطلبة كلیة التربیة بالتحقق من ص�������الحیة  -

ً وعملی�ة إع�دادھ  وإداری�اً لخبرات ومتطلب�ات م النظري نفس�������ی�اً وتعلیمی�ا
  الدراسیة الحقیقة ، تحت إشراف وتوجیھ مربین مؤھلین . قاعاتال

من خاللھا على  درسالم –ختلفة التي یتعرف الطالب ھي النش���اطات الم -
جمیع جوانب العملیة التعلیمیة بالتدریج ، بحیث یبدأ بالمشاھدة ثم یشرع 

إلى ان یصل في نھایة المطاف  المدرسفي عمل الواجبات التي یقوم بھا 
  ممارسة كاملة . المدرسإلى ممارسة أعمال 



  ممارس��ة التدریس في مواقفھ الطبیعیة ، وتعد ھذه الممارس��ة لب اإلعداد  -
معرفتھ النظریة الى  درسالم –، إذ فیھا یترجم الطالب  بوي وھدفھالتر

 سلوك
   

كد تأ یھ عملي یتحقق وی مھ ، ویقوم  ف ما تعل مة جمیع  من ص�������الحیة ومالئ
باس���تخدامھ وتجریبھ أثناء تدریس���ھ بمدارس التعلیم العام من خالل أنش���طة 

  التدریس المختلفة.
لذي یعد فیھ الطالب ھي المجال الح - م –یوي ا إعداداً یمكنھ من  درسال

تنمیة المھارات والخبرات المھنیة واالجتماعیة الالزمة لمھنة التدریس 
ھ��ذه المھن��ة وم��ا یرتبط بھ��ا من  ىوذل��ك من خالل الت��دری��ب عملی��اً عل

عملیات تربویة وتعلیمیة مختلفة ومعرفة طبیعة المتعلمین وخص�������ائص 
  نموھم وممارسة الطرق المناسبة للتعامل معھم .

لب برنام - بھ الطا تدریس الموجھ ، یقوم  تدریبي لل م –ج  یات  درسال بكل
التربیة قبل التخرج ، الكتس�����اب وتنمیة المھارات والخبرات التدریس�����یة 

  لمناھج التعلیم العام في المرحلتین المتوسطة واإلعدادیة .
أثناء  درسالم –مجموعة األنشطة التربویة الھادفة التي یقوم بھا الطالب  -

دریس الفعلي بالمدارس المتوس��طة او اإلعدادیة للتعرف من الت ممارس��تھ
تحت  ةیمیة المختلفة في مده زمنیة محددخاللھا على جوانب العملیة التعل

  .وتوجیھھمتربویین  إشراف
فیھ��ا الكثیر من  لوج��دن��اذه التعریف��ات للتربی��ة العملی��ة لو نظرن��ا إلى ھ��

ن ان نس������تخلص العناص������ر المش������تركة وفیھا بعض االختالف ، ولھذا یمك
  : ریفاتالمالحظات التالیة من ھذه التع

التربی��ة العملی��ة تطبیق عملي تجریبي للمب��ادئ واألفك��ار والنظری��ات  . 1
التربویة والنفس��یة التي درس��ھا الطالب في الكلیة للتأكد من ص��الحیتھا 

 ومالئمتھا للواقع التعلیمي في المدارس .
ما یحدده برنامج  تطبق في مدة زمنیة محددة طویلة أو قص��یرة حس��ب . 2

 الدراسة في الكلیة .
 درسالم –ھي مجموعة من األنش�����طة المختلفة التي یقوم بھا الطالب  . 3

في المدرس���ة تش���مل جمیع جوانب العملیة التعلیمیة التعلمیة ، ولیس��ت 
 قاصرة على التدریس الصفي .

تتم تحت إش������راف مجموعة من المختص������ین التربویین كالمش������رف  . 4
العلمي االختص����اص والمدرس المتعاون وإدارة التربوي والمش����رف 

 الكلیة وإدارة المدرسة.



إن مفھوم التربی��ة العملی��ة ل��ھ ج��انب��ان : األول نظري والث��اني عملي  . 5
(تطبیقي)، ولھ��ذا الب��د من إعط��اء تعریفین للتربی��ة العملی��ة ، یعكس 
األول الجانب النظري ویعكس الثاني الجانب العملي أي التطبیق في 

 المدارس.
 
فالتعریف النظري یشیر إلى مجموعة من الحقائق والمفاھیم والمبادئ   

والنظریات والمھارات التي یتعلمھا أو یكتس���بھا الطالب عن طریق دراس���تھ 
في  المدرسلمقرر أو أكثر من المقررات التربویة والنفس������یة لبرنامج إعداد 

  ھذه الكلیة .
ملیة الذي تدرس�������ھ تربیة العفعندما تنظر عزیزي الطالب إلى مقرر ال  

 ً ، تجد انھ یجس�������د ھذا التعریف وھذا المفھوم للتربیة العملیة في جانبھا حالیا
النظري ، فأنت تدرس ھذا المقرر بما یحتویھ من حقائق ومبادئ وأس�������س 
تخض�������ع لھا التربیة العملیة، وتتعلق بأھمیة التربیة العملیة وأھدافھا وكیفیة 

عد ھذا المقرر على إتاحة الفرص�������ة تنظیمھا وتقویمھا ... الخ  كذلك یس�������ا
للتدریب المس����بق داخل الكلیة الكتس����اب مھارات تحلیل ووص����ف الس����لوك 

  التعلیمي ، ومھارات التدریس التطبیقیة قبل النزول إلى المیدان .
أما التعریف العملي للتربیة العملیة فھي مجموعة من األنش�������طة التي   

ً رس�������لممارس�������ة دوره مد درسالم –یقوم بھا الطالب  دارس في إحدى الم ا
محددة في المراحل النھائیة من إعداده ، بھدف  مدةالمتوس����طة أو اإلعدادیة ل

إتاحة الفرص�������ة لھ لتطبیق وتجریب األفكار والمبادئ التربویة والنفس�������یة 
، وتعویده على ممارس�������ة ومعایش�������ة العملیة  الكلیةوالثقافیة التي تعلمھا في 

ھا التربوی فة جوانب كا ماعیة تحت إش�������راف التعلیمیة ب یة واالجت ة والنفس�������
ترش����ده وتوجھھ وتقوم  مجموعة من التربویین من داخل الكلیة أو خارجھا ،

  .ئھبتقویم أدا
نالحظ ان ھ��ذا التعریف ی��أخ��ذ الج��ان��ب العملي للتربی��ة العلمی��ة وھو   

التعریف الش�������ائع بین التربویین عن مفھوم التربیة العملیة . إذ یتبادر للذھن 
للمی��دان والقی��ام  درسالم�� –نزول الط��ال��ب  ب��أنھ��اتربی��ة العملی��ة عن��د ذكر ال

باألنش�������طة المختلفة كمش�������اھدة الدروس وتحلیلھا ونقدھا والمس�������اھمة في 
تدریج  بال تدریس  باألعمال والواجبات اإلداریة ، ثم ال یام  تحض�������یرھا والق

 مدةفي نھایة ال درسالم –بمس���اعدة المدرس األس���اس���ي حتى یتولى الطالب 
ا المدرس یة الكاملة عن التدریس والواجبات األخرى التي یقوم بھالمس������ؤول

ً مدرس��بوص��فھ األس��اس��ي ، لیقوم بدوره  في المدرس��ة یش��ارك في النش��اطات  ا
التربویة و یتعاون مع الزمالء المدرس�������ین ومع اإلدارة ومع مجالس أولیاء 

ً مدرسبوصفھ ا من األعمال التي یقتضیھا دوره األمور وغیرھ   . ا



فالتربیة العملیة ھي إعداد نظري في الكلیة یش��مل التعرف على ولھذا   
یم للتربیة العملیة ، ویشتمل ووأسالیب التنظیم والتنفیذ والتق المبادئ واألسس

على تدریب مسبق الكتساب مھارات تحلیل ونقد السلوك التعلیمي ومھارات 
بل النزول إلى  تدریس في مواقف مبرمجة ق ھدة اال تدریس لمیدان لمش�������ا ال

ص�����ورة یمھ وبھذین الجانبین تكتمل الویلھ وتقالفعلي وممارس�����تھ ونقده وتحل
  عن مفھوم التربیة العملیة .

  
  

  أھمیة التربیة العملیة :
، إذ انھا المحك  درس����ینیة دوراً مھماً في إعداد المتؤدي التربیة العمل  

عن الحقیقي لنج��اح الط��ال��ب في عملی��ات اإلع��داد األك��ادیمي والمھني ، و
طریقھا یمكن الحكم على نجاح الطلبة ، والمدرسة ، في عملیة إعداد الطالب 

ذلھ ، وھي العملیة التي یمكن بواس�������طتھا التعرف على مدى ما ب درسالم –
عداد ال ، ومن ثم ھي فرص��������ة لتقویم عملھم مدرسالمربون من جھود في إ

ھا ، وعلى تدعیم قاط القوة والعمل على  ھا على ن قاط  والوقوف عن طریق ن
  . الضعف والعمل على معالجتھا

وتنطلق ھ��ذه األھمی��ة من حقیق��ة مھم��ة ، وھي إذا ك��ان التطبیق غیر   
مبني على نظریة فھوة تطبیق غیر ص�������حیح ، والنظریة بال ممارس�������ة أو 

  تطبیق تكون بعیدة عن الواقع والموضوعیة .
فرصة إن برامج التربیة العملیة إذا ما أحسن إعدادھا وتنفیذھا ، تكون   

ثمینة لتحقیق ما درس�������ھ الطالب في برامج اإلعداد من معارف ومعلومات 
ومھارات واتجاھات ، وھي فرص�����ة لتحقیق كل ما أكس�����بتھ إیاه كلیتھ ، انھا 

للمستقبل القریب  تھة لممارسة الواقع ومعایشتھ للتدرب على مھام مھنفرص
التأكد من ، ومن ثم ھي عنص��ر أس��اس��ي ال یس��تقیم برنامج اإلعداد من غیر 

  نجاحھ وفاعلیتھ . 
ان نجاح برامج التربیة العلمیة ال یعتمد على عامل واحد فحس����ب، بل   

على عوامل متعددة ، انھ حصیلة عوامل متعددة مجتمعة ناشئة من تفاعالت 
  وتشابكات وعالقات تأثیر وتأثر . 

عة البرنامج  -مثالً  -فھناك    ھا ، أي طبی یة نفس������� یة العمل تنظیم الترب
معطى ذاتھ قبل أیام التربیة العملیة ، أھي أیام متص����لة أم متفرقة ، وطبیعة ال

توزیع الطلبة بین المراحل الدراس����یة ، س����واء كانت متوس����طة أم إعدادیة ، 
وطبیعة مادة التربیة العملیة أھي تدریب على التعلیم المص�������غر مثالً یتم في 

المدارس ، وھل یتم قاعات الكلیة ، أم ممارس�ة واقعیة تتم في داخل ص�فوف 
یس����بق ھذه  وبدایة الفص����ل الدراس����ي مباش����رةً ، أتدریس الطلبة الفعلي في 



المرحلة وقت مالحظة وتھیئة ؟ إلى آخر ذلك من العوامل التي تندرج تحت 
  ھذا التنظیم . 

من وبال ش���ك ركناً أس���اس���یاً في ھذا النظام وذلك لما لھ  المدرسویعد   
والتعلیم ، عن طریق توظیف كل اإلمكانات  متأثیر أس����اس����ي في عملیة التعلُ 

القادر على  درسووس�������ائل وتقانات ، فض�������الً عن الم من مناھج ومدارس
  توظیف كل تلك العوامل واإلمكانات.

إعداداً مھنیاً صحیحاً تظل ھي الشغل الشاغل  المدرسإن عملیة إعداد   
ین ، س�������المدرلجمیع من یعنیھ ذلك والس�������یما كلیات التربیة ومعاھد إعداد 

ھذه المؤس�������س��������ات ان تبحث عن  یاً یعترض على مثل  یاً حقیق حد ظل ت وت
  الكفء . المدرستكنولوجیا جدیدة تستطیع بھا ان تكسب ھذا التحدي وتعد 

ما  درسالم –ل الذي یترجم فیھ الطالب ان التربیة العملیة ھي المجا  
تعلمھ من معلومات ونظریات ومعارف إلى واقع عملي في الصف الدراسي 
، وھي مختبر لمعرفة مدى مناس��بة الطرائق واألس��الیب التدریس��یة المختلفة 
التي یتعلمھا الطلبة وفاعلیتھا نظریاً وإمكانیة تطبیقھا في الواقع العملي بعد 
التخرج ، وعن طریق التربی��ة العملی��ة یتم تقویم محتوى اإلع��داد النظري 

وما یتض������منھ من معلومات و اتجاھات ومبادئ تربویة ونفس������یة ،  مدرسلل
، ومتعلم، وكتاب ،  مدرسوتعالج العملیة التعلیمیة بمجمل عناص�������رھا من 

العناصر  هوأسالیب تقویم ، وما تتعرض لھ ھذوأھداف ، وطرائق تدریس ، 
  من قوة وضعف أو تشدید أو تطویر عن طریق عملیة التطبیق .

  یة :تیة باألمور اآللربیة العموتتلخص أھمیة الت
في توضیح و ترسیخ المبادئ النظریة في  درسالم –مساعدة الطالب  - 1

التربیة وعلم النفس والمقررات األكادیمیة والثقافیة التي یدرس������ھا في 
الكلی��ة ووض�������عھ��ا للتجری��ب من خالل التربی��ة العملی��ة للحكم على 

  مالئمتھا للواقع العملي .
التعلمي  –للتعرف على الموقف التعلیمي  سدرالم –مس���اعدة الطالب  - 2

والتكیف مع�ھُ واالنخراط فی�ھ على ارض الواقع بك�ل أبع�اده التربویة 
 والنفسیة واالجتماعیة .

في توافر فرص عملیة مباش����رة الختبار  المدرس –مس����اعدة الطالب  - 3
یة التي  مدى ص�������الح القواعد والمبادئ والمفاھیم التربویة والنفس�������

 إعدادھم في الكلیة . تعلموھا في أثناء
لمعرف��ة طالب الم��درس��������ة  درسالم�� –توافر فرص حقیق��ة للط��ال��ب  - 4

بص����ورة واقعیة ص����حیحة بحیث تس����اعدھم ھذه المعرفة على تطویر 
سلوكیة مالئمة لمعاملة طالبھم ومعالجة حاجاتھم ومشكالتھم  سالیب  أ

 الالحقة .



بعدد من النماذج التطبیقیة المتبعة في مجال  المدرس –تزوید الطالب  - 5
 التدریس والتربیة العملیة .

على معرفة الواجبات والمس��ؤولیات الملقاة  درسالم –تس��اعد الطالب  - 6
على عاتقھ فض����الً عن مس����ؤولیات مدیر المدرس����ة والمدرس العلمي 

 والمشرف التربوي واالختصاص .
لب  - 7 مدرس –مس�������اعدة الطا یة لمھنة في تكوین االتجاھات ال االیجاب

 التعلیم تزید في والئھ لھذه المھنة واعتزازه باالنتماء لھا.
العملیة الخاص���ة بتحض���یر األس���ئلة  درسالم –تحس���ین مھارة الطالب  - 8

الص�������فیة واعتمادھا وكیفیة تحفیز طلبتھم للتعلم ومالحظة أس�������الیب 
 تعلمھم فضالً عن التعرف على حاجاتھم ومشكالتھم و رغباتھم .

التعلیمي  في وص��ف وتحلیل ونقد الس��لوك درسالم –لطالب مس��اعدة ا - 9
 یم الذاتي لسلوكھ التعلیمي .ولآلخرین واستخدام التق

على تحمل المسؤولیة في اإلعداد والتحضیر  المدرس –تعوید الطالب  -10
والتدریس والقیام بكل الواجبات واألنش�����طة المطلوبة كإدارة الص�����ف 

 وانضباط السلوك الصفي و غیرھا .
التعلیمي بالتدرج من  هدور ةعرفمعلى  درسالم –دة الطالب مس�������اع -11

مرحلة المش�������اھدة إلى مرحلة التطبیق الفردي والى مرحلة التطبیق 
 الجمعي .

 درسینالم -مساعدة المسؤولین في التعرف على مستویات أداء الطلبة  -12
في المی��دان ومس�������توی��ات نموھم المھني والنفس�������ي بھ��دف إع��دادھم 

  ثناء الخدمة بما یضمن نموھم المھني مستقبالً .للتوظیف والتدریب أ
  مكانة التربیة العملیة في مناھج إعداد المدرسین :

من  درسالم –تعد التربیة العملیة أھم خبرة في برنامج إعداد الطالب   
في الص�������ف ، وان ھناك اتفاقاً عاماً بین  المدرسحیث تأثیرھا في س�������لوك 

ة وانھا تس���اوي في قیمتھا المواد التربویة التربویین على أھمیة التربیة العملی
  مجتمعة .

، الن ت��أھی��ل  الم��درسوعلى الرغم من انھ��ا من أھم جوان��ب إع��داد   
م –الطالب  مان لنجاح العملیة  درسال یة التدریس اكبر ض������� وتدریبھ لعمل

التعلیمیة ، ما زال مفھوم التربیة العملیة غامضاً لدى الكثیر ، ویرى البعض 
ملیة بصورتھا الحالیة غیر ضروریة ، وان الجھد الكبیر الذي ان التربیة الع

 –یبذلھ القائمون علیھا ال یتناس���ب مع المردود المھني الذي یكتس���بھ الطالب 
  من التربیة العملیة ، مبررین موقفھم ھذا بما یلي: درسالم

إن القدرة والمھارة في التعلیم ملكة متأصلة في الفرد واستعداد طبیعي   
ھ الوراثي ، ولن یكون إلعداده وتدریبھ اثر كبیر في تنمیة مھاراتھ في تكوین



یس�����تطیع ان یتكیف مع جو  درسالم –وقدراتھ على التدریس . وان الطالب 
  ال��������������������������م��������������������������درس��������������������������������ة ال��������������������������ت��������������������������ي 
سیتعیُن فیھا بسرعة وبمدة وجیزة بعد تخرجھ ، وال ضرورة ألخذ جزء من 

یة .  غا ھذه ال یة للتطبیق العملي ل لب في الكل مدرس�������ة التي وقت الطا وان ال
  س����������������������ی����������������ط����������������ب����������������ق ف����������������ی����������������ھ����������������ا ق����������������د 

عن مدرسة المستقبل التي  بتھامدرسیھا وإدارتھا وطلتكون مختلفة تماماً في 
  سیعمل بھا فعالً .

فض����الً عن ان القائمین على التربیة العملیة ونتیجة لزیادة عدد طالب   
المرحلة الرابعة س���نویاً یقومون باالس���تعانة بمس���تویات إش���رافیة غیر مؤھلة 

وإرش�����ادھم ، وتحدث إرباكاً في  درس�����ینالم -تؤثر س�����لباً في توجیھ الطلبة 
  أنماط سلوكھم التعلیمي .

ان ھذه النظرة التشائمیة للتربیة العملیة سببھا ضعف االھتمام بالتربیة   
وتقییمھا من قبل المس���ؤولین  س���لیمة ومتابعتھا أس���سالعملیة وتنظیمھا على 

  .عنھا
على التربیة العملیة یجب ان ال یقلل من أھمیتھا  فالفشل اإلداري واإلشرافي

، وإما ھو المس������ؤول عن القص������ور في تحقیق أھدافھا ، ورغم ھذه النظرة 
الس�������لبیة للتربیة العملیة من الجاھلین بأھمیة دورھا ومقومات نجاحھا تبقى 

 مدرسالتربیة العملیة ركناً أساساً وھاماً من أركان اإلعداد المھني التربوي ل
جافة وناقص�������ة ، لیس لھا  المدرسس�������تقبل ، وبدونھا تبقى عملیة إعداد الم

  العملیة في المدرسة . المدرسمعنى في حیاة 
لقد زادت مؤخراً األھمیة التي تولیھا كلیات التربیة للتربیة العملیة بعد   

ون على أساسھ المدرسظھور منحى الكفایات التعلیمیة التي یجب ان یتدرب 
الفعال . فارتفعت المطالبة  مدرسارات التدریس��یة األدائیة لل، ألنھ یحدد المھ

لتخص������یص وقت أكبر للتربیة العملیة في برامجھا ، وتنظیمھا على أس������س 
واضحة ومحددة ، وتحدیث األسالیب المستخدمة في التدریب على المھارات 
یة قبل النزول إلى المیدان .  التعلیمیة في ورش ومختبرات تدریبیة في الكل

ان یكتس��������ب الح��د األدنى من المھ��ارات  درسالم�� –ث یت��اح للط��ال��ب بحی��
التدریس����یة التي تس����اعده في التعامل مع الموقف التعلیمي التعلمي المطلوب 

  في مھنة التدریس .
ان كل صاحب مھنة البد لھ من برنامج عملي تطبیقي یتیح لھ الفرصة   

للتعرف على متطلبات عملھ وطبیعتھ بعد التخرج ، وتطبیق ما درسھ نظریاً 
یة وما  مة إعداده للحیاة العمل یة والحكم على مدى مالئ مدرس إال في الكل ال

یة العملیة المھن التي تمتاز بأھمیتھا للمجتمع ، وما الترب هأحد أص�������حاب ھذ
وتمكینھ من القیام بواجباتھ  المدرسإالّ نشاط موجھ وھادف یصب في تأھیل 

  التعلیمیة بإتقان . 



قد ظھرت التربیة العملیة في برامج اإلعداد األكادیمي لل   في  مدرسل
كثیر من األمم القدیمة والحدیثة ، ففي مص�������ر مثالً اتبع نظام التلمذة المھنیة 

ین للوظائف العامة ، والتلمذة التعلیمیة وذلك بمالزمة إلعداد وتھیئة المواطن
في تعلم القرآن الكریم واللغة والعلوم األخرى ، وبھذا تعد الخبرات  المدرس

  السابقة نوع من التربیة العملیة غیر المباشرة . 
وكان االس�������تخدام الفعلي للتربیة العملیة بمفھومھا الحالي یرجع إلى   

ین المدرسكانت إحدى المتطلبات اإلجباریة لتخرج  القرن الثالث عشر عندما
واعتماد تأھیلھم لمھنة التدریس، ففي فرنس��ا مثالً كانت تتمثل التربیة العملیة 
بتزوید الطالب بعدد من المحاضرات الفعلیة ثم مناقشة بحث أو موضوع في 
حقل دراس��تھ والدفاع عنھ ، وكان الطالب الناجح یعین مس��اعدا لمدرس یقوم 

  طاء المحاضرات ومراجعة المادة بالمناقشة . بإع
یة    ھا ( تقن فة من أھم كال مختل بأش������� نت تتم  كا حدة  كة المت وفي الممل

الغرف المص�������غرة) التي تتمثل بقیادة الطالب المطبق للدرس على ان تتبعھ 
  مناقشة من قبل زمالئھ الذین یحضرون ذلك الدرس . 

) فالتربیة العملیة كانت ترتبط أما في روسیا ( االتحاد السوفیتي سابقاً   
یمارس الطلبة تدریباً في اغلب الحاالت باألنشطة االجتماعیة والتربویة ، اذ 

  ) أسابیع ویمارسون وظیفة مرشد الصف .  4– 1(تربویاً من
تتض���من التربیة العملیة تدریب تمھیدي یتض���من درس���ین  اوفي بلغاری  

في مدرس��ة متوس��طة أو ثانویة في بدایة العام الدراس��ي یتبعھا تدریب عملي 
في منتصف العام لمدة شھر واحد أما التربیة العملیة النھائیة فتكون في نھایة 

  العام ولمدة شھرین . 
س��اعة تتم في  90وفي الوالیات المتحدة تحدد التربیة العملیة بما ال یقل عن  

یس���یة ) أس���بوعاً للتطبیقات التدر12) أس���بوعاً منھا ( 20 – 16حوالي       (
في نھایة العام الدراس����ي للس����نة المنتھیة حیث یقوم الطالب بالتطبیق بالقرب 
من محل س��كنھ ، ویقّوم عملھ من قبل مدیریة التربیة المحلیة فض��الً عن أحد 

  أساتذة الجامعة الذي یقوم بزیارتھ. 
یة في بعض    یة العمل لة للترب یة فنذكر بعض األمث لدول العرب ما في ا أ

الیمن یخض�������ع طلبة كلیة التربیة الى تدریب میداني لمدة  ھذه الدول، ففي
فصل دراسي كامل ھو الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الرابعة (وفي بعض 
الكلیات الفص��ل الدراس��ي األول للمرحلة الثالثة فض��الً عن الفص��ل الدراس��ي 
لدوام  لة فترة ا مدرس�������ة طی عة) إذ یطبق الطالب في ال ثاني للمرحلة الراب ال

  ) درجة .100ولمدة یوم واحد في األسبوع وتعد مادة مستقلة ولھا ( الرسمي
) وحدات دراس��یة یقض��یھا 10خص��ص للتربیة العملیة ( وفي الكویت   

الطالب في المدرس����ة على مدى فص����ل دراس����ي واحد . تتمثل في معایش����ة 



ألجواء المدرسة معایشة حقیقیة تمكنھم من ممارسة مھنة  درسینالم-الطلبة 
بما في ذلك إلقاء الدروس  ھن جمیع جوانبھا داخل الص�������ف وخارجمالتعلیم 

وإعداد االختبارات وتص�����میمھا والقیام بالنش�����اط المص�����احب للمادة وإعداد 
التقنیات التعلیمیة . ویقوم المش�������رف المحلي ومدیر المدرس�������ة إلى جانب 
المشرف الجامعي بزیارة الطلبة وعقد االجتماعات معھم لتدارس مشكالتھم 

  ء نصائحھ وإرشاداتھ في كل جوانب التربیة العملیة . وإبدا
ب على الت��دریس ب��الم��دارس أم��ا في مص�������ر فیقوم الط��ال��ب ب��الت��در  

المتوس���طة والثانویة بواقع ثالث أس���ابیع من الفص���ل األول بش���كل متص���ل ، 
وفي الفص�������ل الثاني یقض الطالب یوم واحد من كل أس�������بوع للتمرین بھذه 
المدارس ، ویكلف بتدریس ثمان حص��ص في األس��بوع خالل الفص��ل األول 

وعي ، ویش��ترك في التمرین األس��بذو التدریب المتص��ل ، وحص��تین في یوم 
 یرولعملیة المدرسون في الكلیة ومدیم الطالب وتقدیر درجتھ في التربیة اوتق

  المدارس المتوسطة والثانویة . 
ما في العراق فیخص�������ص للتربیة العملیة جانبان األول عبارة عن    أ

تدریب على المھارات التدریسیة ومشاھدة في المدارس المتوسطة اإلعدادیة 
الفص�������ل األول من المرحلة الرابعة ، أما في الفص�������ل الثاني و یتم ذلك في 

ب في المدارس المتوس��طة واإلعدادیة رغ الطالب لمدة س��تة أس��ابیع للتدرفیتف
س����اعة أس����بوعیاً یدرس الطالب خاللھا مواد  12بش����كل فعلي بواقع تدریس 

  دراسیة في تخصصھ الرئیس وتخصصھ الثانوي. 
وتقدیرھا درجتھ  یمویھ من اجل تقالطالب واإلشراف عل ویقوم بزیارة  

مشرفان احدھما علمي (متخصص بمادة التخصص العلمیة) واآلخر تربوي 
(متخص�������ص بالتربیة وعلم النفس) وتعد مادة التربیة العملیة مادة مس�������تقلة 

  ) درجة .100تخصص لھا (
  

  أھداف التربیة العملیة :
ھا م   یة تكتس��������ب أھمیت یة العمل س�������عى إلى ن األھداف التي تإن الترب
، فأھداف التربیة العملیة مترابطة مع أھمیتھا ومتش�������ابھة معھا في تحقیقھا

جوھرھا ، فالھدف العام للتربیة العملیة یدخل ضمن األھداف العامة لبرنامج 
ین أكف��اء ق��ادرین على القی��ام ب��دورھم م��درس�������وھو تخریج  درسإع��داد الم��

بیة العملیة منصبة التعلیمي والتربوي على أفضل وجھ . ولیست أھداف التر
فحس���ب بل ھي موجھة كذلك لتحس���ین العملیة التربویة بش���كل  المدرسعلى 

ین وإدارتھا والعاملین فیھا لذا فأھداف المدرس�������عام من خالل برامج إعداد 
  التربیة العملیة تكون على مستویین :

  
   درسالم -ومستوى الطالب /  مستوى البرامج 



  األھداف على مستوى البرامج :
  :تیة عملیة إلى تحقیق األھداف اآلتسعى التربیة ال

تس����عى درس����ین تقویم البرامج ومدى تحقق أھدافھا ، فبرامج إعداد الم . 1
لتربیة العملیة الكفء المؤھل للتدریس ، ومن خالل ا المدرسإلیجاد 

سلوك  عند مالحظةاو فشلھا ھذه البرامج  نجاح ایمكن الكشف عن مد
المیدان الذي س��یكون مؤش��را على كفاءة في  وتقویمھ المدرسالطالب 

 برامج إعداده وإنتاجیتھ. 
قویم طالبھم في التربی��ة تقویم أداء الھیئ��ات الت��دریس�������ی��ة من خالل ت . 2

الجید أو السیئ سیكون مؤشرا على  المدرس، الن أداء الطالب العملیة
 . ھالمدرس وكفاءتین المسؤولین عن إعداد المدرسقدرة 

الكلیة والقس�������م المعني والجھات المتعاونة معھ في تقویم نجاح إدارة  . 3
 ، وفي ض��وء ذلك یمكن تحس��ین نجاح برنامج التربیة العملیة وفعالیتھ

 .وتنظیمھاأسالیب التنفیذ والتقویم للبرنامج مستقبال 
  

  : درسینالم -األھداف على مستوى الطلبة 
  تسعى التربیة العملیة إلى تحقیق األھداف التالیة :   

التعرف على معنى التربی���ة العملی���ة وأھمیتھ���ا وأھ���دافھ���ا وأنواعھ���ا  . 1
 ین .المدرسومكانتھا في مناھج إعداد 

المھارات األس���اس���یة في التعلیم من خالل  درسالم –إكس���اب الطالب  . 2
التدریب المس����بق على عملیة وص����ف وتحلیل ونقد الس����لوك التعلیمي 

 وممارستھ الفعلیة.
لتطبیق وتجری���ب المب���ادئ  درسالم��� -إت���اح���ة الفرص���������ة للط���ال���ب  . 3

والنظری��ات التربوی��ة والنفس�������ی��ة التي تعلمھ��ا في الكلی��ة می��دانی��اً في 
 المدارس .

التعرف على قدراتھ الذاتیة وكفایاتھ التدریس�������یة مما یس�������اعد على  . 4
التكیف مع المواقف التربوی��ة المختلف��ة ومع��الجتھ��ا في المس�������تقب��ل 

 وبالتالي زیادة ثقتھ بنفسھ.
ألك����ادیمي والنفس�������ي واالجتم����اعي والوظیفي التعرف على الجو ا . 5

للمدرسة . فیتعرف على طبیعة الطلبة ، وحاجاتھم ومشكالتھم وأنماط 
ین واإلدارة وبین الم��درس�������س�������لوكھم ، وعلى طبیع��ة العالق��ات بین 

 ین أنفسھم وبین المدرسة والمجتمع المحلي .المدرس
نفیذه كیفیة التخطیط للدرس وتالمتعاون في  درساالس�������تفادة من الم . 6

یمھ مما ینمي لدیھ مھارة التخطیط والعرض وتوجیھ األس�������ئلة ووتق
وإنت�اج الوس��������ائ�ل والتقنی�ات التعلیمی�ة وتوظیفھ�ا ، ومراع�اة الفروق 

 الفردیة ، وتحدید مستویات الطلبة وتقویم تحصیلھم .



لب  . 7 م -تعریف الطا فة من  درسال بالبناء المدرس�������ي ومرافقھ المختل
 ومش��اغل وغیرھا ، وكیفیة توظیفھا فيمالعب و مكتبات ومختبرات 

 بالمجتمع المحلي للمدرسة .  ھخدمة العملیة التربویة ، وتعریف
إتاحة الفرصة لممارسة األنشطة غیر التعلیمیة كحفظ النظام ، وإدارة  . 8

الوقت، وإدارة الصف ، وحضور االجتماعات المدرسیة ، والمشاركة 
ة للمدرسة ، وضع األسئلة في النشاطات الثقافیة والعلمیة واالجتماعی

 االمتحانیة الشھریة والفصلیة والسنویة وتصحیحھا ورصد نتائجھا .
في النقد والتقویم الذاتي لس��لوكھ  درسالم –تنمیة المھارة عند الطالب  . 9

 التعلیمي في إطار العمل على النمو المھني ذاتیاً .
یولد لدیھ استالم تغذیة راجعة حول المعارف التي درسھا نظریاً مما قد 

 القناعة التامة بأھمیة الدراسات النظریة فیقبل علیھا .



  أسالیب التربیة العملیة :
تغیرت النظرة الى عملیة التدریس فتحولت من عملیة نقل المعلومات   

والمعارف من المدرس إلى الطلبة ، التي تقوم على أس��اس التلقین إلى تنظیم 
لعملیة التعلم یوجھ فیھا االھتمام إلى الحاجات المختلفة للمتعلمین ، فالنظرة 

یة  مالحدیثة إلى العمل یة تتطلب من ال أكثر من مجرد إتقان درس التدریس�������
المادة الدراس������یة ، بل تتطلب توافر مھارات تدریس������یة معینة ، وعلیھ بدأت 
أس�������الیب حدیثة منبثقة من األس�������لوب الموحد للتربیة العملیة ، تقوم بربط 
العناص�������ر العملیة في المقررات التربویة مع التوحید والتكامل بینھا، ومن 

  یب ما یأتي :ھذه األسال
  . Micro Teachingالتعلیم المصغر  . 1
 Interaction Analysisتحلیل التفاعل  . 2
 Modelingالنمذجة  . 3

  :  Micro Teachingالتعلیم المصغر  –اوال: 
  . معناه ونشأتھ وتطوره :1

 Stanfordق��ام��ت مجموع��ة من المربین في ج��امع��ة س�������ت��انفورد   
University  األمیركیة في الس�������تینیات بمحاولة إلجراء تطویر جذري في
ین قبل الخدمة وفي أثنائھا ؛ وذلك العتقادھم بأن برامج المدرسبرامج إعداد 

ید مؤكدة نحو الجوانب النظریة إلى حد بع المدرس�������ین آنذاك تتجھتدریب 
ج��ان��ب التطبیق (المھ��ارات العملی��ة) التي یحت��اج  النواحي المعرفی��ة واغف��ال

  في الصف . المدرسلیھا إ
وك��ان أول م��ا ق��ام ب��ھ المربون مح��اول��ة تح��دی��د ع��دٍد من المھ��ارات 

الص��ف  لقیادة العملیة التعلیمیة في قاعة درساألس��اس��یة التي یحتاج إلیھا الم
بنجاح، فكان أن حدد ثمان عش�������رة مھارة ، وإنش�������اء مختبر یعلم دروس�������اً 

باش���رة كانت تعقد جلس���ة اعتیادیة قص���یرة لطالب اعتیادیین، وبعد الدرس م
مناقش�������ة ونقد ، وكان المتدربون یس�������تطیعون إعادة الدرس أمام مجموعة 

  أخرى من الطلبة ، ویلي ذلك جلسة مناقشة أخرى .
وعلى الرغم من أن ھؤالء المربین كانوا یش��عرون بأن التدریب الجید 
على تلك المھارات ال یتم إالّ في ص����ف حقیقي ؛ اتفقوا على أن جو الص����ف 

ان یتدرب على مھارة  مدرسالعتیادي ش���دید التعقید بحیث یص���عب على الا
أو مھارات معینة إلى جانب قیامھ في الوقت نفس�������ھ بتلبیة متطلبات المنھاج 
بالحاجات الفردیة لطالبھ والس�������عي إلى حفظ النظام في  المقرر واھتمامھ 

  غرفة الصف .



 Microر) بعد ذلك اقترح ھؤالء أس��لوباً س��مي بـ�������� (التعلیم المص��غ
Teaching  ب على مھارات معینة الواحدة المدرس بالتدریقوم فیھ الطالب

بع��د األخرى على وفق ترتی��ب معین في مواقف تعلیمی��ة حقیقی��ة ، ولكنھ��ا 
كانت یس����یرة من حیث عدد الطلبة ومدة الحص����ة الواحدة ومحدودیة المھمة 

) 7-5ح بین (التعلیمیة ، فمثالً كان عدد الطلبة في الدرس المص�������غر یتراو
) دقائق ، والمھمة 10-3تالمیذ ، ومدة الحص�����ة الواحدة تكون غالباً ما بین (

  التعلیمیة غالباً ما تنحصر في التدریب على مھارة واحدة فحسب .
ونظراً ألن بعض المھ��ارات وثیق��ة الص�������ل��ة بعض�������ھ��ا ببعض ؛ ق��ام 

ت الص��لة المربون باالتفاق مع المؤس��س��ة العامة للتعلیم ، بجمع المھارات ذا
  وس��������������������������������������������������������������م��������������������������������������������������������ی��������������������������������������������������������ت 
بـ������������� " تولیفات تدریبیة" ، إذ یتص�������ل كل منھا بإحدى المھارات التعلیمیة 

وخرجوا بخمس تولیفات وصمموا برنامجاً للتدریب على  مدرساألساسیة لل
  المھارات التي یتناولھا .

ولقي التعلیم المص������غر نجاحاً في ما بعد ، فبدأ یدخل في برامج إعداد 
میركیة األخرى ، وبعد ذلك وبالتحدید في أوائل في الجامعات األ درس����ینالم

السبعینیات لقي ھذا النوع من التعلیم اھتماماً في أوروبا وانتشر بسرعة فیھا 
ین وتدریبھم في المملكة المتحدة المدرس، حتى صار جزءاً أساسیاً في إعداد 

.  
  الفرق بین التعلیم التقلیدي والتعلیم المصغر

  التعلیم المصغر   ت  التعلیم التقلیدي  ت
تتعدد الخبرات التدریس����یة ھنا فقد تكون   1

عدة مفاھیم أو عدة مھارات أو عدداً من 
  الحقائق والمعلومات .

قاء   1 یة ھنا فال یتم إل تدریس������� تتجزأ الخبرة ال
أكثر من مفھوم واح����د أو تعریف الطلب���ة 

  بأكثر من مھارة واحدة .
 المدرستتعدد األس�������الیب التي یقوم بھا   2

حقیق ھدف الدرس وبذلك یعتمد أكثر لت
  من مھارة واحدة في الدرس نفسھ.

في العادة توظف مھارة واحدة فحس�������ب في   2
ال�درس وفي ح�االت قلیل�ة یت�درب المت�درب 

  على مھارتین .
یض���م الص���ف عدداً كبیراً من الطلبة ھم   3

  بالفعل طالب الصف .
ً وق�د 20ال یزی��د ع��دد الطلب��ة على (  3 ) ط��الب��ا

  زمالئھ في الكلیة . یكونون من
  ال یتعدى زمن الدرس عشر دقائق.  4  دقیقة . 45زمن الحصة في حدود   4
غذیة الراجعة والمناقش�������ة   5 فرص�������ة الت

  محدودة جداً .
تتعدد مص�ادر التغذیة الراجعة من المش�رف   5

  والمتدربین والمتدرب نفسھ.
  في الغالب یوجد تسجیل رقمي.  6  ال یوجد تسجیل رقمي للحصة .  6
ال توجد فرص�������ة أخرى إلعادة الدرس   7

  على الطلبة أنفسھم مرة أخرى .
في الغالب توجد فرص������ة إعادة الدرس أمام   7

  الطلبة أنفسھم .

  . أسس التعلیم المصغر ومزایاه 2
  تم تبني تقانة التعلیم المصغر بناًء على الفرضیات اآلتیة :



كثیراً من فرص�����ة إن تعقید الموقف الص�����في كما ھو في العادة ، یحد  . 1
المتدرب في إتقان التدریس ، وفي التعلیم المصغر یكون ھناك تخفیف 

قل عدداً ، ومحتوى عقیدات التعلیم الص��في ، فالص��فوف أواض��ح من ت
  الدرس اقل ، والوقت المخصص لھذا الدرس اقل .

التدریب الذي یركز على مھارة محددة یكون أفض�����ل الطرائق إلتقان  . 2
لیم أو التدریس المص�������غر یس�������یر على وفق ھذه ھذه المھارة، والتع

 الطریقة .
الطریقة التدریبیة القابلة للتحكم فیھا أفض������ل كثیراً من طریقة ال تتیح  . 3

مثل ھذا التحكم ، ویتیح التدریس المصغر التحكم في الجلسة التدریبیة 
إلى حد كبیر ، ویمكن التحكم في مدة الدرس ، وكمیة المادة ، وعدد 

 ونوعھم...الخ .الطلبة ، 
على أدائھ في جلس�������ة التدریب كلما زادت  المدرسكلما زاد اطالع  . 4

فرص نجاحھ مس������تقبالً في جلس������ة أخرى (تعزیز فوري) والتدریس 
المص����غر یعطي مثل ھذا التعزیز الفوري عن طریق التغذیة الراجعة 

. 
  مزایا التعلیم المصغر :

  ائد اآلتیة :یعتقد المنادون بالتعلیم المصغر بأنھ یحقق الفو
 درس والطلبة والص����فالتدریب المص����غر تدریس حقیقي ، فھناك الم . 1

والمادة العلمیة وطریقة التدریس ، لذلك فھو یتیح فرص����ة الممارس����ة 
  العملیة على التدریس.

 درس����ینالم -یعطي التدریس المص����غر فرص����ة لعدد اكبر من الطلبة  . 2
كبر منھم زمن الحصة اقل ، مما یتیح لعدد أ لممارسة التدریس ، إذ إن

 ممارستھ .
یعتمد التدریس المص�������غر في تدریب الطلبة على مھارات التدریس ،  . 3

أي إن الطالب یتقن  mastery learningعلى مبدأ (التعلم باإلتقان) 
مھارات التدریس نتیجة انتھاء التدریب علیھا ، وذلك قبل أن یمارس 

وھو یقلل احتمال تعلم المھارات بأس��لوب  التدریس الص��في الحقیقي ،
 أو یمنعھ. Trail and Errorالتعلم بالمحاولة والخطأ 

یكون الموقف التعلیمي في حص���ة التعلیم أو التدریس المص���غر موقفاً  . 4
للمتدرب اءات ، لھذا یكون أكثر طمأنةً محدد الخطوات ومحدد اإلجر

ً  المدرس، أما في التعلیم الصفي فیكون    ما .قلقاً شیئا
یتم في التعلیم المص�������غر التدریب على المھارات الرئیس�������ة المھمة ،  . 5

وذل��ك بتخطیط مس�������بق لك��ل مھ��ارة أم��ا في الت��دریس التقلی��دي فیتم 
التدریس على المھارات بحس��ب ظروف الحص��ة والموقف التعلیمي ، 

 ومن ثم فقد ال تتاح الظروف للتدریب على مثل ھذه المھارات .



فرص��ة التعزیز الفوري ثم  درسالم -للطالب التدریس المص��غر یتیح  . 6
ي التدریس إعادة المحاولة بعد المناقش�������ة والتغذیة الراجعة ، أما ف

 مثل ھذه الفرصة .الصفي فقد ال یحظى ب
  . مراحل التعلیم المصغر 3

بالتعرف على المھارة المطلوبة من المش�������رف أو من  . 1 لب  یقوم الطا
  رض مصّور .مشاھدتھ لھذه المھارة مسجلة على شریط ع

یس�������مح للطالب بعد ذلك بمناقش�������ة ھذه المھارة من حیث أبعادھا ،  . 2
 وخطواتھا التفصیلیة ، وكیفیة أدائھا مع المشرف .

 یبدأ الطالب بتحضیر درس یركز فیھ على اعتماد ھذه المھارة . . 3
یقوم الطالب بأداء المھارة وممارس��تھا عملیاً أمام عدد من الطلبة لمدة  . 4

ق ، وقد یتم تسجیل ھذا الدرس بواسطة التصویر ) دقائ10-5قصیرة (
. 

یقوم األس������تاذ المش������رف وبعض الزمالء برص������د أداء الطالب لھذه  . 5
 المھارة ، وذلك بواسطة استمارات رصد خاصة .

الطالب في كیفیة أدائھ ، ویتعرف على نواحي القوة والض���عف  شُ ناقَ یُ  . 6
في أدائھ ، وھذه العملیة تس���مى بـ��������� (التغذیة الراجعة) ، والتي تكون 

مة باالس���تمارات التي تم رص���د المھارة فیھا أو بش���ریط عرض ومدع
العرض ح للطالب بمش����اھدة نفس����ھ على ش����ریط مَ س����ْ مص����ّور . وقد یُ 

 المصّور لینتقد نفسھ .
ح للطالب بمراجعة درس����ھ وإعداده مرة أخرى في ض����وء نتائج مَ س����ْ یُ  . 7

التغذیة الراجعة التي حص������ل علیھا ، ومن ثم یعید ممارس������ة المھارة 
 نفسھا وأدائھا من جدید (أو تتم اإلعادة بواسطة طالب آخر) .

 تكرر ھذه العملیة حتى یتقن الطلبة المھارة المطلوبة ... وھكذا. . 8
حظ أن عملیة التدریب على المھارة من االس�������تعراض الس�������ابق نل   

تتلخص في تحض���یر المھارة ، ومالحظتھا ، وأدائھا ، ونقد وتغذیة راجعة ، 
 وإعادة التحضیر واألداء ، ثم نقد وتغذیة راجعة من جدید .... وھكذا .

وبنظرة س�������ریعة نلحظ ان التعلیم المص�������غر قام على عملیة تحلیل   
رصد المھارات ومالحظتھا ، ومن  یتم إلى مجموعة من المھارات ،  التعلیم

یض�����من اكتس�����اب المھارة  و تعلیمي تم إعداده لذلك ، وممارس�����تھا في ج ثم
  التدریسیة . مدرسالتعلیمیة المطلوبة لتكون جزءاً من سلوكیات ال

في تعلم ھذه المھارة  درسھذا كلھ س�����یؤدي وبال ش�����ك إلى ابتعاد الم  
م االنتقال من مھارة إلى مھارة عن أس�������لوب المحاولة والخطأ ، كذلك ال یت

أخرى انتقاالً فجائیاً بل تدریجیاً وبعد إتقان المھارة الس������ابقة ، وھكذا یتم في 
النھایة تكامل المھارات المطلوبة واتس�������اقھا جمیعاً ، وبحق یُعدّ التعلیم أو 



التدریس المص��غر جس��راً یربط بین الدرس القص��یر وبین الدرس االعتیادي 
  الدراسة النظریة والممارسة العملیة .المعقد ، وبین 

ویجب ان نلحظ انھ لیس من الض������روري ان یمر المتدرب فعالً بكل   
ھذه الخطوات على وفق التس��لس��ل الس��ابق ، فاألمر فیھ بعض المرونة بحیث 
یس��مح بتقدیم خطوة أو حتى إھمالھا ، وذلك بحس��ب الظروف المحیطة ، فقد 

رس على ش������ریط عرض مرئي ، إنھ لیس ال یتاح دائماً إمكانیة تس������جیل الد
شرطاً أساسیاً في التدریس  المصغر ، وان كان یستحسن عمل ذلك ، كذلك 
قد ال یعطي الطالب فرص������ة إعادة الدرس مرة ثانیة ، إذ یرى بعض������ھم ان 
إعادة الدرس قد یس�������بب اثباط عزیمة المتدرب أو مللھ ، ومن ثم قد یختار 

  شخص آخر ألداء ھذه المھمة .
بالنس�������بة إلى التغذیة الراجعة ، فھذه من النقاط التي اجمع علیھا  أما  

جمیع التربویین، كذلك قد یتغیر طول الدرس وتعقیده وعدد الطلبة بحس�������ب 
الظروف المتاحة ، وقد یس��تخدم الطالب المتدرب زمالءه لیس��تمعوا إلیھ بدالً 

  من الطلبة الحقیقیین .

  
  مراحل التعلیم المصغر
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ش��� ع�ض 

 م�ّ�ر
اس��ارة 

 رص�

 قف ن�اح ف�ل



  : Interaction analysisتحلیل التفاعل اللفظي  –ثانیاً 
  . معناه ونشأتھ :1

لب    تدریب الطا ثة في  حدی كارات ال مدرسمن االبت والتي یمكن أن  ال
تس��������اع��ده على تح��دی��د مھ��ارات الت��دریس مع التقویم آلث��ارھ��ا في المواقف 
التدریس�������یة المختلفة تحلیل التفاعل ، الذي یُعد إحدى الطرائق الكثیرة التي 

عل التلقائي التي تحدث طورت لغرض الوص���ف بأس���لوب منظم ألنماط التفا
ام فالن���درز وطالب���ھ ، ومن طرائق تحلی���ل التف���اع���ل نظ��� بین الم���درس

Flanders System على نطاق واسع في تدریب المدرسین الذي طبق .  
  
  .يظفل. مكونات طریقة تحلیل التفاعل ال2

  :Flanders systemنظام فالندرز 
بلور فالندرز أنواع التفاعالت والعالقات اللفظیة التي تس����ود الموقف   

وتالمیذه إلى ثالثة مكونات ھي  درسالتعلیمي داخل الفصل الدراسي بین الم
:  

  . درسكالم الم-أ
  كالم الطالب .-ب
  مدة الصمت . -جـ

ً من (   ) ، إذ یض�������م كالم 10-1ووض�������ع لھ���ذه المكون���ات أرق���ام���ا
) ، وقد أعطى 9،  8) ، ویض����م كالم الطالب األرقام (7-1األرقام (درس����الم

  ) لمدة الصمت.10الرقم (
قة اعتمادھا في مالحظة والوص�����ف التفص�����یلي لتلك المكونات وطری  

لتحلیلھا ومعرفة نوعیة الس��لوك التدریس��ي في س��بیل تحس��ین  درسس��لوك الم
  ذلك األداء كما یأتي:

ش�������عوره تجاه تالمیذه  المدرسالقبول الوجداني : وھو حینما یظھر  . 1
  سواٌء كان ایجابیاً أم سلبیاً .

المرح والتش����جیع : الطالب بطبیعتھ إنس����ان حس����اس یجب أن یُمتدح  . 2
لھ أو یُثنى على إنتاجھ وتش���جیعھ ، األمر الذي یس���اعده على القیام عم

 بأعمال أخرى أكثر تقدماً وتطوراً .
الذي یحرص على النمو في مھنتھ علیھ ان یفید  درستقبل الرأي : الم . 3

ھا ویغیر ص�������وغ  مما یظھره تالمیذه من أفكار وآراء یعدل بعض�������
 األخرى ، وھي تغذیة راجعة لھ ولتالمیذه .

وك كل األس���ئلة التي توجیھ األس���ئلة : یتض���من ھذا الص���نف من الس���ل . 4
للحصول على إجابات من تالمیذه ، واألسئلة اللفظیة  یوجھھا المدرس

شد انتباه الطلبة وتعطي المدرس مؤشراً إلى مدى تواصل  شرة ت المبا



طالبھ ومتابعتھم للدرس . وفي الوقت نفس�������ھ تُعد خیر عون لھ كي 
الفكرة المطروح��ة أو ینتق��ل إلى فكرة أخرى  یبقى في إط��ار فحوى

أكثر تطوراً أو ان یعزز األمر بمث����ال أو رأي لغرض المق����ارن���ة 
بالتطابق أو التض��اد ، واألس��ئلة الذكیة توس��ع مدارك الطلبة وتوض��ح 

 الموقف التعلیمي أمام المدرس .
المحاضرة واإللقاء : نمط من أنماط التدریس اللفظي الذي یعتمد على  . 5

ي المدرس المعلومة على مس��امع الطلبة ، فالمحاض��رة التي تتم ان یلق
في تس���لس���ل منطقي لألفكار ھي المحاض���رة الناجحة ، فعلى المدرس 
أن یكون متمكناً من أس������لوب االس������تقراء واالس������تنتاج وإجادة طرح 

 األمثلة والشواھد والصوت المعبر الواضح.
ومعطي  اإلرش����اد والتوجیھ : المدرس موجھ وقائد ومرش����د الص����ف . 6

 التوجیھات وتنفیذ الطلبة إیّاھا أمر مھم .
النقد : ھو تعبیر عن عدم الرضا عن الفعل الحادث فیھ غلط شائع قام  . 7

 بھ تالمیذه .
ردود الطلبة (االس�����تجابة) : یتكلم الطالب اس�����تجابة إذا كان یرد على  . 8

ستفسار أو سؤال من  ھ ، بمعنى ان كالم الطالب ھنا بناء على مدرسا
 ھ .مدرسرشاد أو توجیھ من أمر أو إ

مبادأة الطالب في الكالم : یختلف كالم الطالب في ھذا الص�������نف من  . 9
السلوك عن الصنف السابق ، فھنا یتكلم الطالب بمبادرة من نفسھ أي 
انھ ھو الذي یأخذ زمام المبادرة ویبدأ الحدیث لیعبر عن وجھة نظر 

 معینة لم یطلب منھ المدرس إظھارھا .
الدرس من ص�����نف من الس�����لوك كل ما یقع في قاعة یتض�����من ھذا ال .10

 أفعال وسلوكیات ال یمكن تصنیفھا طبقاً لألصناف السابقة . 
  خطوات طریقة تحلیل التفاعل اللفظي :.3

  تقوم ھذه الطریقة على الخطوات اآلتیة :
  یخضع الطلبة للمالحظة في الفصل بصورة عامة بواسطة التصویر . . 1
لتحلیل التفاعل ویش���جعون على التعود علیھ یناقش الطلبة نس���قاً معیناً  . 2

 بأسرع ما یمكن .
دون الرجوع إلى النق��اط ف التص�������نیف��ات جی��داً ومن رَ عْ یج��ب ان تُ  . 3

 .التوضیحیة
 ) دقیقة .15یتم التسجیل الحي في الفصول في أوقات تمتد إلى ( . 4
الرجوع إلى الكلیة لتبادل الخبرات وتحلیل المواد المس����جلة ومناقش����ة  . 5

 النتائج.

  : Modelingطریقة النمذجة  –ثالثاً 



ھناك ص��عوبات تواجھ تنفیذ مدة التطبیق لعملیة التدریس لتعذر وجود 
الم��دارس الك��افی��ة للطلب��ة المطبقین لتوزیعھم بینھ��ا أو تع��ذر ترتی��ب برمج��ة 
ال���دروس والحص�������ص التي تالئم الغرض أو الھ���دف من عملی���ة التطبیق 

  وتنظیمھا في الوقت المناسب .
ن ھن��اك ص�������عوب��ات إداری��ة وفنی��ة أخرى تؤدي أحی��ان��اً إلى وق��د تكو

االكتفاء بوض��ع مجموعة من التعلیمات واإلرش��ادات لیتبعھا الطالب المطبق 
في أثناء التطبیق ، وھناك حاجة ماس�����ة إلى توض�����یح اإلرش�����ادات النظریة 
ب��أمثل��ة واقعی��ة من المواقف التعلیمی��ة في عملی��ة الت��دریس ، وق��د یكون من 

یب الطالب المطبق على التعرف على موقف معین بدالً من الض����روري تدر
افتع�ال ھ�ذا الموقف من دون انتظ�ار الفرص الن�ادرة لح�دوث�ھ ، وع�ادة تمر 
المواقف التعلیمیة والتدریبیة وتتعاقب بس�������رعة ، مما یجعل من الص�������عب 
الوقوف عندھا لمناقش������تھا أو إعادة حدوثھا بالظروف أنفس������ھا إلعادة تأمل 

  جدید . تفاصیلھا من
والذي یحدث اآلن في التطبیقات ھو وض��ع الطالب المطبق في موقف 
للتدریس منذ البدایة لیؤدي درس��اً نظریاً قبل أن تكون لدیھ خبرة س��ابقة بذلك 
مم��ا یعرض الط��ال��ب لكثیر من الحرج ، وق��د ال یج��د الط��ال��ب المطبق من 

لص��عب یص��حح لھ فیتكرر أس��لوبھ المغلوط ، ومما ال ش��ك فیھ س��یكون من ا
  تغییره في ما بعد .

وربما یؤدي ذلك إلى خلق جو من الخالفات بین الطالب المطبق وبین 
المدرس المشاھد أو المشرف علیھ الذي یجد من أغالط ومخالفات یظن أنھا 
نتیجة إرش���ادات األس���اتذة . أو ربما تكون اتجاھات جدیدة غیر معروفة لھ ، 

لنظریة عن ض���بط نظام الص���ف وقد یعرف الطالب المطبق من المعلومات ا
وأنواع التمارین التي تعطى للطلبة ، ولكن عندما یواجھ الموقف في فص������ل 

الحریة والض���بط ،  یجد نفس���ھ حائراً في التوفیق بین بھ عدد كبیر من الطلبة
وقد یؤدي ذلك إلى اللجوء إلى المبالغة في الضبط ، ألن ذلك أسھل الطرائق 

ي القدیم ، وقد توص�������ل بعض المربین إلى لض�������مان النظام بالمفھوم التربو
طریقة تض�������من اإلفادة من المعلومات النظریة في التطبیق العملي للطالب 
قة (المواقف األنموذجیة) في  المطبق أو حتى المدرس المبتدئ ، وھي طری
عملیة التدریس وإعادة عرضھا على الطلبة وأساتذتھم المشرفین لمناقشة ما 

س���لوب ، تجمع المعلومات الض���روریة عن المھارة جرى فیھا ، وفي ھذا األ
التدریس��یة بوس��ائل میكانیكیة مباش��رة كش��رائط العرض المص��ّورة ومس��جل 
الص���وت أو مش���اھدة المدرس مباش���رة في أثناء تدریس���ھ للمھارة وتس���جیل 

  مالحظ علیھا أوالً بأول .



  :العلمي  الكفایات التي ینبغي توفرھا عند المدرس 
  فیھا شرح الموضوع وكیفیة تنفیذ المھارة المطلوبة .الطریقة التي تم  . 1
 الخطوات السلوكیة المعتمدة في تطویر الدرس الیومي . . 2
 أسلوب توضیح المفاھیم الجدیدة وتفسیرھا . . 3
أس��لوب تقدیم تعلم كل طالب وتش��جیعھ للوص��ول إلى مس��تویات عالیة  . 4

 من التحصیل .
المطلوبة من القدرة على ش���رح كل خطوة من الموض���وع أو المعرفة  . 5

  الطلبة
 مدى استیعاب الطلبة المادة الدراسیة . . 6
 أسلوب تحفیز الطلبة للتعلم وتشویقھم لھ . . 7
 إدارة الفصل والمحافظة على النظام العام . . 8
 تحضیر البیئة الصفیة وتنظیمھا استعداداً للمتعلم . . 9

 تحضیر المقرر التدریسي . .10
تھا على مساعدة تعلم نوعیة المواد واألنشطة التعلیمیة المختارة وقدر .11

 الطلبة وتعزیزه .
 خطوات طریقة النمذجة : 

یناقش كل من المش�������رف والمتدرب معاً المعلومات المتجمعة في أثناء   
المالحظ��ة وم��دى انج��از الم��درس لألھ��داف الس�������لوكی��ة المتعلق��ة ب��المھ��ارة 
التدریس������یة ، وفي ض������وء المناقش������ة ومعرفة نقاط القوة والض������عف تحدد 

دیدة لتحقیق األھداف الس������ابقة ، إذ لم یكتمل تنفیذھا بعد أو س������تراتیجیات ج
  الجدیدة إذا نجح المدرس في إدارة المھارة التدریسیة.

وال تنحصر الفائدة التي یكتسبھا المتدربون من تطبیق ھذا األسلوب     
على تنمیة قدراتھم التخطیطیة وتعلمھم أس��الیب تدریس��یة متنوعة ، بل أیض��اً 

سھا ومزایاھا على التعرف على  سالیب تدری ماھیة الموضوعات األخرى وأ
وصعوباتھا ، إذ تتكون لدیھم نتیجة ذلك میول ایجابیة نحوھا وكفایات مقبولة 

أثناء قیامھ لتدریس���ھا في المس���تقبل، ویعمل المتدرب تلقائیاً على تطبیقھا في 
   الصفیة الحقیقیة . بتطبیق ذلك في القاعة

 



ان عملیة التطبیق الجمعي یضع عدد من المسؤولیات على 
لیات حقوقا ایضا ، وسنستعرض ھذه المسؤوالمشتركین بھا ویعطیھم 

  والحقوق بالتفصیل.
  

  .حقوق ومسؤولیات :1
  المشرف:-أ

المش�������رف ھو عض�������و ھیئة تدریس مؤھل من كلیة التربیة ، ویقوم   
بة المطبقین وتطویر مھاراتھم  ناء بتوجیھ الطل یة وتقویمھم في أث تدریس������� ال

  المدة المحددة للتربیة العملیة .
وھناك نوعان من المش�������رفین على طلبة التربیة العملیة ، أحدھما :   

متخصص في تدریس إحدى المواد العلمیة ، ویتولى توجیھ الطلبة المتدربین 
علمیاً، واإلش�������راف علیھم وتقویمھم في أثناء التطبیقات العملیة عن طریق 

  ستمارة تقویم خاصة، ویسمى ھذا المشرف بـ (المشرف العملي) .ا
واآلخر : متخص�������ص بتدریس طرائق تدریس احد التخص�������ص�������ات   

العلمیة، وھو المس�������ؤول عن أعطاًء خبرات التربیة العملیة وتدریب الطلبة 
المتدربین ، ویقوم بتوجیھ طلبتھ واإلش�������راف علیھم وتقویمھم ، وینبغي ان  

ة في التوجیھ واإلش�������راف ، ویس�������مى ھذا المش�������رف بـ یمتلك خلفیة كافی
  (المشرف التربوي) .

ومھما كان نوع المش����رف األكادیمي على طالب التربیة العملیة ، فإن 
  علیھ بعض المسؤلیات الوظیفیة وتتمثل في :

التنسیق مع إدارة المدرسة في وضع الخطط المناسبة الستقبال الطلبة  . 1
یومي لكل متدرب وتوض�������یح متطلباتھ المتدربین ، وإعداد الجدول ال

  ومسؤولیاتھ فیھ .
التعاون مع مدرس������ي المواد داخل المدرس������ة وإش������راكھم في عملیة  . 2

 المالحظة والتقویم للطلبة المتدربین .
التص����دي لجمیع المش����كالت والص����عوبات التي تواجھ الطلبة والعمل  . 3

ة ، على إیجاد أفض��ل الحلول للتغلب علیھا بالتعاون مع إدارة المدرس��
 عن طریق عقد جلسات دوریة مع الطلبة المتدربین واألساتذة .

التعاون في حل بعض األمور التدریس�������یة والقض�������ایا المنھجیة كلما  . 4
ظھرت الحاجة إلیھا ، وتذلیل الص����عوبات والمش����كالت التي تعترض 
س��یر عملیة التطبیق وطرح بعض المقترحات والتوص��یات التي تعمل 

 ھا .على تطویرھا وتحسین مستوا
توجی��ھ الطلب��ة المت��دربین وتقویم أعم��الھم ومعرف��ة م��دى تق��دمھم في  . 5

التدریسیة وتعریفھم بالبیئة المدرسیة وخصائصھا  متطویر شخصیاتھ



البش�������ری��ة والتربوی��ة والتنظیمی��ة وتزوی��دھم ب��المعلوم��ات والخبرات 
 الضروریة .

 التعامل مع الطالب المتدرب بوص��فھ إنس��اناً ینش��د النمو والتطور ، لھ . 6
حقوق وعلیھ واجبات ، وبأنھ ش���خص���یة قادرة على العطاء ، وتحقیق 

 األھداف .
العمل بموض�������وعیة واحترام في توجیھاتھ لطلبتھ وس�������لوكھ وقیمھ  . 7

وأسالیب معاملتھ وشخصیتھ واحترام رأي المدرسین وإدارة المدرسة 
 ، واالبتعاد عن انتقاد أي مظھر من مظاھر البیئة المدرسیة .

عد توطی�د عالقات  . 8 التع�اون بین كلی�ة التربی�ة كمؤس�������س��������ة تربویة ت
المدرسین وبین المدارس بوصف التربیة والتعلیم عملیة متكاملة غیر 

 منفصلة أو مجزأة .
عدم التقص�����یر في عملھ نوعاً وكماً واالتص�����اف باألمانة واإلیثار في  . 9

القی��ام ب��أعم��ال��ھ الت��دریس�������ی��ة مركزاً في النھ��ای��ة على األمور العلمی�ة 
 ة والفائدة العامة للمتدربین .والموضوعی

تقویم المت��دربین وإعط��اؤھم ال��درج��ات التي یس�������تحقونھ��ا ب��أم��ان��ة  .10
 وموضوعیة عن طریق استمارة التقویم الخاصة بالتربیة العملیة .

 
  مدیر المدرسة : -ب

تعد التربیة العملیة فرص����ة جیدة یتعلم مدرس المس����تقبل عن طریقھا   
أھمیة اإلدارة المدرسیة في الحفاظ على خصائص النظام المدرسي ، ویدرك 

النظام داخل المدرس���ة وتس���ییر ش���ؤون المدرس���ة اإلداریة والتربویة والفنیة 
والخدمیة ، وان اإلدارة لیست سوطاً على رقاب المدرسین ، ومھمتھا البحث 

  عن األغالط ، أو انھا معوق أمام ابتكار المدرس ونشاطھ .
الدروس التي یتعلمھا طالب التربیة  ان احترام نظام المدرس�ة من أھم  

العملیة ، فالمواعید مقدس��ة ، وإدارة المدرس��ة مس��ؤولة عن تربیة النشء من 
الناحیة األخالقیة فض��الً عن الناحیة العلمیة ، لھذا یحرص اغلب المس��ؤولین 
ب��الم��دارس على مظ��اھر الس�������لوك ومنھ��ا الملبس والمظھر الع��ام للط��ال��ب 

  ن لھم عالقة بالمدرسة .والمدرس وكل األشخاص الذی
  ولھذا ینبغي أالّ ننس�ى مس�ؤولیة المدیر ومس�ؤولیة اإلدارة عن طریق   

  األمور اآلتیة :
المساعدة والتعاون في تسھیل مھمة المشرف والطالب المتدرب ألداء  . 1

التربیة العلمیة داخل المدرس�������ة ، والعمل على متابعة عملیة التدریب 
 وإنجاحھا .

منظم عن طریق  ة المت��دربین للت��دریس بنحوٍ للطلب�� إت�اح�ة الفرص��������ة . 2
تخصیص جدول للدروس الیومیة واالتفاق مع مدرسي المواد العلمیة 

 في المدرسة بمتابعة المطبقین .



االلتقاء بالطلبة المتدربین وتعریفھم بالمدرس�������ة وأنظمتھا ولوائحھا  . 3
 وإشعارھم بالمسؤولیة وبأنھم مدرسون فعالً في المدرسة .

التطبیق وحل جمیع المش�����كالت التي تعترض�����ھا وعمل  متابعة عملیة . 4
تقریر متكامل عن س������یر العملیة ، وحض������ور الطلبة ومدى التزامھم 

 بالدوام .
إلزام المدرس������ین في المدرس������ة الحض������ور مع الطلبة المتدربین في  . 5

الحصص التي یتقرر التطبیق فیھا ، ومالحظة عملیة التطبیق وتحدید 
 الطالب المتدرب وتقویمھا .جوانب القوة والضعف في أداء 

 
  مدرس المادة العلمیة : -جـ

  علیھ القیام ببعض األعمال والمسؤولیات تجاه الطلبة المتدربین ، ومنھا :
إخبار طلبة المدرسة بقدوم الطالب المتدرب (المطبق) وطبیعة مھمتھ  . 1

  ومسؤولیاتھ في أثناء التدریب .
بتدریس���ھم وعددھم في تعریف الطالب المتدرب بالطلبة الذین س���یقوم  . 2

 الصف وخلفیاتھم الثقافیة واالجتماعیة وقدراتھم العقلیة وغیرھا .
تعریف الطالب بمدرسي المواد الدراسیة وطبیعة عملھم وشخصیاتھم  . 3

، واالطالع على المنھج المدرس������ي وتحدید مواطن القوة والض������عف 
بتھ والسھولة والصعوبة فیھ من الناحیة العلمیة والطباعیة ومدى مناس

 لطالب المدرسة.
تعریف الطالب المتدرب بالمادة التي تم تدریس���ھا من المنھج وتعریفھ  . 4

بالمادة التي س��یقوم بتدریس��ھا وباألنش��طة التربویة والتقنیات التعلیمیة 
 المتوافرة في المدرسة .

تسلیم الطالب المتدرب مسؤولیات الصف التعلیمي بصورة كاملة في  . 5
 مدرس المادة األصلي . أثناء التطبیق من غیر حضور

تش���جیع الطالب المتدرب على اختیار األس���الیب والوس���ائل المناس���بة  . 6
 لتحفیز الطلبة واالستجابة لرغباتھم وحاجاتھم .

توفیر فرص تعلیمیة للطالب المتدرب لمش�����اھدتھ في أثناء التدریس ،  . 7
 ثم مناقشة ما تم الوصول إلیھ من مالحظات .

ء التقویم التحصیلي للطالب بدءاً من توجیھ الطالب المتدرب في إجرا . 8
 وضع األسئلة وصوغھا إلى رصد النتائج .

تقدیم التوجیھ والمس�����اعدة الممكنة للطالب المتدرب في تطویر كفاءتھ  . 9
 وتسھیل تحصیل المھارات المطلوبة بسرعة وكفاءة .



االبتعاد عن نقد الطالب المتدرب ، سواء كان ذلك بأسلوب مباشر أم  .10
خص��وص أس��لوبھ في التدریس أو مادتھ العلمیة أو أي غیر مباش��ر ، ب
 سلوك قام بھ .

القیام بواجباتھ المقررة تجاه طالب التربیة العملیة بأفض�ل ما یكون ،  .11
وعلیھ مص�����احبة طالب التربیة العملیة في أثناء قیامھ بعملیة التدریب 

 داخل الصف.
احترام آراء المش�������رف في الكلی��ة ومقترح��ات��ھ بخص�������وص أعم��ال  .12

الت��دری��ب وتطبیقھ��ا بال ت��أخیر ، وفي ح��ال ع��دم قن��اعت��ھ بھ��ا ، علی��ھ 
 المنطقیة . شرف بذلك مباشرة مبیناً المسوغاتمناقشة الم

 
  الطالب المتدرب (المطبق ):-د

ویس���مى أیض���اً بطالب التربیة العملیة أو الطالب المتدرب أو الطالب   
القریب بعد  ، وھو طالب كلیة التربیة الذي س�������یكون في المس�������تقبلدرسالم

إكمالھ متطلبات مھنة التدریس مدرساً كفئاً فعاالً یشاركھ في تطویر القدرات 
والقابلیات التعلیمیة وتنمیتھا لدى الطلبة ویمكنھم من الوص����ول إلى األھداف 
شودة ، ولھذا الطالب المدرس حقوق عامة ومسؤولیات علیھ القیام بھا ،  المن

  ومنھا :
س�������ب الوقت المخص�������ص والقیام دخول الص�������ف والخروج منھ بح . 1

باألنش�����طة والفعالیات األخرى في أوقاتھا المحددة ، والحض�����ور إلى 
  المدرسة صباحاً واالنصراف عنھا عند انتھاء الدوام .

یتقبل النقد ویلتزم بالتوجیھات والتعلیمات التي یحددھا المش�������رف ،  . 2
 وكذلك التوجیھات واألنظمة التي تقرھا إدارة المدرسة .

سلوك األخالقي والحضاري ،  االلتزام . 3 باألخالق الفاضلة والتعامل بال
 وإقامة عالقات إنسانیة مع اإلدارة والمدرسین .

شطة  . 4 التعاون مع الزمالء المتدربین ومدرسي المدرسة في القیام باألن
 المشتركة العلمیة والمنھجیة واالجتماعیة .

في  التعاون مع المش�����رف وإبالغھ عن أیة مالحظ أو تقص�����یر یحدث . 5
 أثناء تأدیة التربیة العملیة .

یكون ذا مظھر الئق یتفق مع دوره في المجتمع ك���أنموذج ومرٍب  . 6
 وقائد یقتدي بھ الطلبة .

االھتمام بتحضیر الدروس وكتابة الخطة التدریسیة الیومیة بكفاءة في  . 7
 دفتر التحضیر .

االطالع على األھداف العامة للمنھج والعمل على ص�������وغ أغراض  . 8
 ومیة في ضوء مفردات المنھج .سلوكیة ی



یعتمد المھارات التدریس�������یة على وفق ما تعلمھ في الكلیة من مفاھیم  . 9
وإجراءات عن طریق ما درس في طرائق التدریس والمواد التربویة 

 األخرى .
یلتزم بجدول تدریس����ھ وباألنش����طة األخرى المكلف بھا ، وال یتغیب  .10

ارة ومدرس المادة مس���بقاً عنھا إالّ عند الض���رورة ، وعلیھ إخبار اإلد
 في حال غیابھ.

  
  توجیھات تربویة لطالب التربیة العملیة :

  استفسر من المشرف واطلب نصیحتھ دائماً ، ألنھ أكثر خبرة منك . . 1
تذكر ان المش�����رف یس�����عى إلى فائدتك لذلك یجب احترام رأیھ وتنفیذ  . 2

 تعلیماتھ بدقة .
واقبل النقد ، ولیكن كن متواضعاً وموضوعیاً وصادقاً في معاملتك ،  . 3

 سلوكك سلوك التسامح دائماً .
 أفد من خبرات المدرسین في المدرسة ، وحاول حضور دروسھم . . 4
 احضر في الموعد المحدد وال تغادر المدرسة إالّ في نھایة الدوام . . 5
 حافظ على قوانین المدرسة وأنظمتھا . . 6
في حال الض�����رورة اس�����تأذن من المش�����رف أو مدیر المدرس�����ة عند  . 7

 جك من المدرسة .خرو
كن متعاوناً متس���امحاً ومش���اركاً في األنش���طة المدرس���یة مع زمالئك  . 8

 وطالبك .
كن مخلص������اً ومتفانیاً في عملك ؛ الن الطلبة ینظرون إلیك بأنك فعالً  . 9

 ولست طالباً .درس م
اكس�������ب محبة طالبك لك ؛ ألن ھذا یؤدي إلى محبة المادة وزیادة  .10

 التحصیل فیھا .
ني والمنضبط مع الطلبة ، وتمكنك من المادة یجعلك إن تعاملك اإلنسا .11

 قدوة صالحة لھم .
ح��اول أن تخلق جواً من المودة والتع��اون وذل��ك ب��أن ت��دعو طالب��ك  .12

 بأسمائھم قدر اإلمكان داخل الفصل الدراسي .
ال تلجأ إلى العقاب الجس��دي ، واعتمد أس��الیب أخرى مناس��بة تض��من  .13

 ھیبتك أمامھم .احترام طالبك وتقدیرھم وتحافظ على 
 ال تستفز الطالب وال تعطھ الفرصة في استفزازك . .14
 استخدم العقل والحكمة وضبط النفس وال تصعّد الموقف . .15



استعمل العبارات الواضحة والصحیحة ، وال تكثر من التكرار الذي  .16
 یسبب الملل ، واستعمل اللغة العربیة الفصحى دائماً .

البك ، وال تتأثر بعالقتھم كن موض��وعیاً في إص��دار أحكامك على ط .17
 الشخصیة معك .

استعمل دائماً التقنیات التربویة في دروسك ؛ ألنھا تزید من فھم الطلبة 
 وتجذبھم للدرس وتجعلھم یشاركون مشاركة فعالة في درسك .



  : observation  المشاھدة
  معناھا ، وأھدافھا . 1

ساً على فحص عملیة التعلیم  سا تعرف المشاھدة بأنھا " عمل ینصب أ
والتعلم الجاریة في الص�����ف عن طریق المالحظة بقص�����د الحص�����ول على 

والطلب��ة ، أو لتحلی��ل  درسمعلوم��ات معین��ة ، او لغرض تقویم عم��ل الم��
والطالب  درسفعالیات الص�������ف وتش�������خیص الص�������عوبات التي تواجھ الم

  ودراستھا على الطبیعة بقصد فھمھا وتفسیرھا ومن ثم حلھا".
یة تربویة ھادفة تھتم    یة المش��������اھدة عمل ھذا نس�������تنتج ان عمل ومن 

نفس������یاً  درسالم -وفیھا یتم تھیئة الطالب ، باكتس������اب مقومات فن التدریس 
للجو المدرسي عن طریق الزیارات المیدانیة ، إذ یصطحب المشرف الطلبة 
إلى بعض المدارس بعد االتفاق مع إداراتھا مسبقاً لمشاھدة دروس فعلیة في 
مجال التخص��ص لمدرس��ي المدرس��ة األص��لیین ومالحظة أدائھم التدریس��ي 

على وفق  –داخل الص����فوف مالحظة دقیقة وموجھة وتس����جیل المالحظات 
ومناقش��تھا فیما بعد ذلك مع المش��رف ولالطالع  -قة المالحظة الخاص��ة بطا

على نقاط  القوة والض������عف في األداء واإلفادة منھا . كما تش������تمل مالحظة 
  النظام المدرسي والحیاة المدرسیة وأنشطتھا .

  
  أھداف المشاھدة :

  تھدف عملیة المشاھدة إلى:
على طرائق التدریس وأس��الیبھ بنحو عملي  درسالم –اطالع الطالب  . 1

 وواقعي.
الص�����ف وتقویمھ في ض�����وء ما تكونت لدیھ من  مدرستفس�����یر عمل  . 2

معرف���ة في التخص�������ص وعلم النفس وطرائق الت���دریس والتقنی���ات 
 التربویة.

على األنماط السلوكیة للطلبة داخل الصف  درسالم -یتعرف الطالب  . 3
 وكیفیة التعامل معھم.

على المالحظة الدقیقة والحكم على النشاط  درسالم-الطالببناء قدرة  . 4
 الذي یشاھده على وفق بطاقة مالحظة األداء التدریسي.

 
  أسس المشاھدة والتخطیط لھا:. 2

ان اعتماد التخطیط المس���بق ھو أس���اس نجاح عملیة المش���اھدة وتحقیق   
في تحدید  درسینالم –أھدافھا. ومن الضروري ان یشارك المشرف الطلبة 

الجوانب واألس���س التي تتناولھا المش���اھدة قبل زیارة المدرس���ة . وبص���ورة 
  عامة: 



ینبغي ان تكون المش�������اھدة ھادفة یس�������بقھا تخطیط دقیق یش�������ترك بھ  . 1
المتخصص  المدرسو ةوالمشرف مع إدارة المدرس مدرسال-الطالب

عن طریق تحدید المدرس����ة والحص����ة الدراس����یة والموض����وع ووقت 
  ال�������������������������������������������������درس ال�������������������������������������������������ذي 

 سیشاھدونھ.
ان تش��مل المش��اھدات الص��فوف والمواد الدراس��یة كافة ، فض��الً عن  . 2

أعمال اإلدارة والنش�����اطات الفعالیات المدرس�����یة األخرى بما في ذلك 
 خارج الصفوف. الطالبیة

إلى مش����اھدة الدرس ككل ، ثم التركیز على  درسالم -توجیھ الطالب  . 3
عن مھارات  الجزء المطلوب حتى یتمكن من تكوین ص��ورة واض��حة

 التدریس المختلفة.
ان الغ��ای��ة من المش��������اھ��دة ھي جمع الى  درسالم�� -توجی��ھ الط��ال��ب  . 4

معلومات لتوض�یح حقیقة معینة ولیس تص�ید الھفوات ، وبالتالي یجب 
علیھ ان یس�������جل كل المالحظ الس�������لبیة واالیجابیة في دفتر خاص ، 

 ویفضل استعمال بطاقة مقننة لمالحظة األداء التدریسي.
لمش���اھدة لیس���ت نزھة دراس���یة لقض���اء یوم مدرس���ي بقدر ما ھي ان ا . 5

نش�����اط تربوي أس�����اس�����ھ اكتس�����اب الخبرات والمھارات المختلفة . لذا 
 توجب مناقشة الطلبة الحقاً بما شاھدوه وجمعوه من مالحظ .

أمام طلبة المدرس��ة  درس��ونالم –من آداب المش��اھدة ان یظھر الطلبة  . 6
ن ناحیة اللبس ، والتص���رف بما ھم بالمظھر العام المناس���ب ممدرس���و

الص�����ف وطلبتھ، واحترام المواعید والتزام  مدرسینم عن احترامھم ل
الھدوء في أثناء وجودھم داخل الص�����ف . وان یتجنبوا كل ما یش�����تت 

 انتباه الطلبة في أثناء سیر الدرس.
في أثناء المش���اھدة ،  درس���ینالم–وجوب مص���احبة المش���رف للطلبة  . 7

موعات ، ویعین لكل مجموعة قائد یمثل ویفض�����ل تقس�����یمھم على مج
 حلقة الوصل بین المجموعة والمشرف لغرض تنسیق العمل.

 
  عناصر عملیة المشاھدة:. 3

  تتطلب عملیة المشاھدة المنتجة التركیز واالھتمام بعدد من العناصر منھا:
  تحدید ضوابط اختیار المدرس والدرس النموذجي -1

نقص��������د ب��الم��درس العلمي ھو الم��درس ال��ذي یقوم بت��دریس الم��ادة   
األكادیمیة في مدرس�����ة التطبیق ولھ خبرة تدریس�����یة طویلة ، ویحق لھ القیام 
  ب�����������������������������������������������������������أع�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ال 
التوجیھ والمتابعة واإلشراف على طلبة التربیة العملیة ، ویقوم بتوفیر بعض 



لمدرسي المدارس الوقت على المشرفین في الكلیة للقیام بالمھمات التدریسیة 
  أنفسھم .
فاعلھ الیومي     مة مع المتدربین وت خد ناء ال مدرس في أث عاون ال إن ت

معھم طوال مدة التربیة العملیة ال یس�������مح لھم بالتعرف على كل جدید في 
التربیة والتعلیم ومالحظة تطبیقھ وصالحھ للواقع في الغرف الصفیة فحسب 

نیة یتمكنون بھا من التعرف على وإنما یتعداه في تزوید المتدربین بفرص غ
جدوى أس���الیبھم ومفاھیمھم التعلیمیة وتطویرھا لما یتفق مع التطویر العلمي 

  والمتطلبات المتغیرة للمتعلمین .
مدرس�������ة) في توجیھ    مدرس الرس�������مي في ال مدرس العلمي (ال مارس ال ی

ویتوقف المتدربین وأعمال التدریب تأثیراً واضحاً في طلبة التربیة العملیة ، 
ھ�ذا الت�أثیر (س�������لب�اً أو إیج�اب�اً) على نوعی�ة الم�درس وكف�اءت�ھ وخبرت�ھ في 
التدریس واتجاھاتھ نحو التربیة والتعلیم بص�����ورة عامة ، ونحو مھنة التعلیم 

  بصورة خاصة .
ان مجرد وجود الطالب المتدرب في مدرس�����ة التطبیق لعدة س�����اعات   

األحیان إلى نقل عادات  یومیاً وتفاعلھ مع مدرسي المدرسة یؤدي في بعض
س�������لبیة معینة وممارس�������تھا في أثناء تطبیقھ العملي ، وحتى تتجنب التربیة 
العملیة مثل ھذه المعوقات التي قد تظھر لھا في أثناء مدة التطبیق ، یفض������ل 
في كلیة التربیة وض�����ع ش�����روط وض�����وابط جیدة في أثناء اختیار المدارس 

أن یكون الم�درس ذا كف�اءة  للتطبیق والم�درس�������ین المتع�اونین ، ویفض��������ل
تدریس�������یة واض�������حة ، وان یكون ماھراً في العالقات االجتماعیة ، ویتمتع 
بمیول ایج��ابی��ة نحو التربی��ة العملی��ة ول��ھ الرغب��ة في التع��اون والعم��ل مع 
تدریس�������ی�ة ال تق�ل عن ثالث س�������نوات في مج�ال  یھ خبرة  لد المت�دربین ، و

جیھ واإلش��راف ، ویكون تخص��ص��ھ ، وان تكون لدیھ خبرة ومعرفة في التو
  مرناً في أسلوبھ وشخصیتھ الئقاً في مظھره العام ومؤثراً في اآلخرین  .

 
  المطبق على تسجیل المالحظات–تدریب الطالب  -2

إلى تس��جیل المالحظات في درس الم –من الض��روري توجیھ الطالب 
  دفتر خاص ، وان تركز المشاھدة على النقاط اآلتیة:

  
  

  ال�الح�ات  الفق�ات  ت



ك�� �ان� مق�مة ال�رس؟ م�� م�اس��ها ل��ض�ع ال�رس؟   1

ضــــــــــــــ�ع ال��ی� ؟ وهل �ان� وهل �ان� م�خًال �����ًا لل�� 

  �ان� ق���ة؟  او���لة ؟ 

  

ك�� �ـــانـــ� ���قـــة الع�ض؟ مـــا م�قف ال�ل�ـــة في أث�ـــاء   2

الع�ض؟هل ال���قة واألســــــل�ب م�اســــــ� لل��ضــــــ�ع وع�� 

  ال�ل�ة؟

  

ال�عل���ــة ال��ــــــــــــــ�ع�لــة ؟ هــل �ــانــ� مالئ�ــة مــا ال�ق��ــات   3

لل��ضـــ�ع ول��ـــ��� ال�ل�ة؟ هل �ان� �ا��ة ؟ هل أح�ـــ� 

  اس�ع�الها؟ �رسال�

  

    ك�� �ان� ع�ل�ة ال��� واالن��ا� ال�اتي داخل ال�ف؟  4

ما ن�ع األســـــــ�لة ال�ي ��ح� في أث�اء ال�رس؟ وهل وزع�   5

 م� �رس�ــال��ــــــــــــــــاو� ب�� ج��ع ال�ل�ــة ؟، ومــا م�قف ال�ــ

  إجا�ات ال�ل�ة وأس�ل�ه� ؟

  

الف�وق الف�د�ــــة ب�� ال�ل�ــــة في أث�ــــاء  �رسهــــل راعى ال�ــــ  6

  الع�ض وال�ق���.

  

    هل اع��� ال�ع��� ؟ وما ن�عه؟ وهل ه� م�اس�؟  7

م� إثارة داف��ة ال�ل�ة ل��ض�ع ال�رس؟  �رسهل ت��� ال�  8

  وما اإلج�اءات ال�ي اع���ها الس���ار ان��اه ال�ل�ة.

  

ك�� �ان� ال���ة ال�ــــ��ة ال�����ة ؟ ال�ــــ�ء ، وال�ه��ة ،   9

ودرجة ال��ارة ، وع�د ال�ل�ة في ال�ف ، و���قة جل�سه� 

.  

  

م� ناح�ة ال�ـــــــ�ة وال�ضـــــــ�ح ؟  ��رسك�� �ان صـــــــ�ت ال  10

  و��� �ان تعامله مع ال�ل�ة ال��اك��� ؟

  

هل �ان� م�ة ال�رس �ا��ة ل��ضــــــــــــــ�ع ال�رس؟ وهل وزع   11

أج�اء ال�رس ��ـــــ�رة م�اســـــ�ة؟ وهل �ان ��ه� ال�ق� ب�� 

  وضع خ�ة م��قة لل�رس؟ �رسان ال�

  

  وضع تعلیمات كي یتبعھا الطالب في أثناء المشاھدة : -3
  



المطبق –لكي تنجح عملیة المش�������اھدة وتتحقق اھدافھا ینبغي توجیھ الطالب 
التالیة الى االلتزم ببعض النقاط المھمة، لذا ینبغي توجیھھ وتقدیم النص�������ائح 

 لھ:
ال تتجول في المدرسة أو الصف من غیر استئذان من إدارة المدرسة  . 1

  أو مدرس الصف .
ال یطلع احد على مالحظك ، واحتفظ بھا لحین مناقش�����تھا مع زمالئك  . 2

 أو مدرس المادة .
 ال تتحدث مع زمالئك أو طلبة الصف في أثناء المشاھدة . . 3
 الصف .الزم الصمت وال تعلق على ما تشاھده داخل  . 4
 ال تنتقص من شأن المدرس أمام زمالئك أو تالمیذ الصف . . 5
احترم مدرس المادة وتعامل معھ على انھ خبرة تفید من مش�����اھدتھا ،  . 6

 ولیس شخصاً ترید تقویمھ أو إصدار الحكم علیھ .
 احترم تعلیمات التدریسي األستاذ الذي یرافقك میدانیاً . . 7
 ابتعد عن الثرثرة وال تثیر الشغب . . 8
تجع��ل م��ا یح��دث من جوان��ب س�������لبی��ة یؤثر في احترام��ك إلدارة ال  . 9

 المدرسة أو المدرس .
 كن قدوة حسنة تدعو إلى االحترام لكل من یتعامل معك . .10
تص����رف على انك لس����ت في نزھة ترفیھیة ، بل مھمة تعلیمیة الغایة  .11

 منھا تدریبك على مھنة التدریس في المستقبل .
 



  مھارات التدریس االساسیة :
  معناھا وطرائق اشتقاقھا -

لدراس�������ات واألبحاث ، ال بد من إعادة  ناًء على ما أظھرتھ نتائج ا ب
، أن تحتوي من مھارات  ینبغي على برنامج إعداد المدرس������ین النظر في ما

وكفایات تدریس�������یة . كذلك ش�������مل التفكیر بما ینبغي اس�������تعمالھ من تقانات 
ھذه المھارات  المدرس -ن بواس������طتھا إكس������اب الطالب وطرائق حدیثة یمك

والكف��ای��ات وتنمیتھ��ا ، وكیف یتم تق��دیم ھ��ذه المھ��ارات . وعلى ھ��ذا ب��ذل��ت 
لمھارات التي یحتاج إلیھا ین جھوداً كبیرة لتحدید االمدرس���مؤس���س���ات إعداد 

  في عملیة التدریس الصفي . المدرس
تدریب    یات  ھا في عمل وھكذا تم تحدید ھذه المھارات ومن ثم إدخال

 Ganyeوإعدادھم قبل الخدمة ، وقد اش��ترط عالم النفس (جانیھ) درس��ین الم
  الشرطین التالیین الختیار المھارة :

  . درسالمأن تكون مشتقة من تصور واضح ودقیق لدور  . 1
ب علیھا حتى یمكن تحدیدھا بدقة ثم التدر أن تص��اغ بأس��لوب إجرائي . 2

. 
وھناك عدة طرائق الش������تقاق المھارات التعلیمیة التي یمكن اعتمادھا   

ت أو الكفایات ، ومن ھذه في البرنامج التدریبي القائم على أس�������اس المھارا
  :الطرائق

القائمة على وفق  إعادة ص����وغ المواد الدراس����یة المعتمدة في البرامج . 1
  ین وأسسھ وأھدافھ القائمة على المھارات .المدرسفلسفة تدریب 

في درس للمھام التي یقوم بھا الم Task analysisعمل تحلیل مھام  . 2
ب���دق���ة في الموقف  الم���درسالموقف التعلیمي ، ویتم ذل���ك بمراقب���ة 

التعلیمي واش���تقاق المھارات أو الكفایات المھنیة التي یقوم بھا في ھذا 
 الموقف وتضمین ذلك تلك المھارات .

تحلیل حاجات المتعلمین في المدرسة ، ثم تحدید ھذه الحاجات وعدّھا  . 3
أس�������اس�������اً لتحدید المھارات التدریس�������یة المطلوبة والتي ینبغي على 

 قان .ممارستھا بإتدرس الم
تحلیل حاجات المجتمع وتحدید ھذه الحاجات واتخاذھا أساساً الشتقاق  . 4

 المھارات التعلیمیة المطلوبة .
اش���تقاق ھذه المھارات على وفق نظریة تربویة معینة ، ومن ثم تكون  . 5

 ھذه المھارات متفقة مع أسس ھذه النظریة وضمن إطارھا .
  

  أنواع المھارات
   



  وصوغھا : األھداف التعلیمیةمھارة اشتقاق  اوالً:    
  مفھوم األھداف التربویة  

استعملت كلمة الھدف منذ زمن بعید في التربیة ، ویقصد بھ الغایة التي   
تس������عى التربیة للوص������ول إلیھا .أو ھي النتائج المرغوب فیھا التي تس������عى 

  المدرسة إلى تحقیقھا.
ً و    ھذا العمل في نقطة البدایة ألي عمل س�������واء كان ھي  األھداف دائما

قائد والموجھ ل نزلةأي نظام آخر ، فھي بم مإطار النظام التربوي أ  جمیعال
  األع���������������������������������������������������������م���������������������������������������������������������ال . 

  األھداف في العملیة التربویة :تحدید إیجابیات 
ھناك مجموعة من اإلیجابیات یحققھا التعلیم بواسطة األھداف . ویمكن   

  ي :أتإیجاز إیجابیات األھداف في العملیة التربویة بما ی
إمكانیة اختیار عناص�����ر العملیة  درسإن تحدید األھداف بدقة یتیح للم . 1

 وأدوات تقویم .، ووسائل ، ق ائوطر ، التعلیمیة من محتوى
إلنجازات المناس�������ب تقویم الإن تحدید األھداف یس�������اعد على إجراء  . 2

 الطلبة .
إن المتعلم عندما یكون على علم باألھداف المراد تحقیقھا منھ فإنھ ال   . 3

  .وقتھ وجھده بأعمال غیر مطلوبة منھ  یھدر
  أنواع األھداف التربویة:

  تقسم األھداف التربویة على عدة أنواع بحسب عمومیتھا وھي:
مة :  . 1 عا مدى المعبرة األھداف التربویة ال یات بعیدة ال غا وھي تمثل ال

عن السیاسة التربویة العامة للدولة وتكون مستقاة من فكرھا وفلسفتھا 
واالقتص�����ادیة  والس�����یاس�����یة ، وھي تتص�����ف بالش�����مول االجتماعیة 

والعمومی��ة، وتحت��اج إلى وق��ت وتض��������افر الجھود لتحقیقھ��ا : ومن 
 األھداف العامة :

  إعداد جیل مؤمن با� ومتمس���ك بالقیم الروحیة واألخالقیة الش���ریفة
 فكراً وممارسةً .

  تربی��ة الجی��ل الج��دی��د تربی��ة وطنی��ة دیمقراطی��ة تحرره من األطر
والتقالید الضیقة كالوالءات الطائفیة والعشائریة واإلقلیمیة وغیرھا. 
وإع����داد مواطن یتمتع بعقلی����ة علمی����ة ویتحّلى بس�������لوك وطني 

 دیمقراطي.
  إعداد جیل مؤمن بالعلم ومتس�������لّح بھ بھدف إحداث تغییرات جذریة

 في حیاتھ الشخصیة ومجتمعھ.



ادة معینة األھداف التربویة الخاص�������ة (أھداف منھجیة خاص�������ة بم . 2
ولمرحلة دراس��یة معینة) : وھذه أكثر تحدیداً من س��ابقتھا ، ویجب ان 
تكون متكاملة مع أھداف المراحل الدراس���یة الس���ابقة والالحقة وكذلك 
 مع المواد األخرى: ومن أھداف تدریس العلوم للمرحلة الثانویة مثال:

 وسیلة لفھم  اإللمام بالحقائق والمفاھیم العلمیة بحیث تكون دراسة العلوم
 البیئة والمحافظة علیھا وتطویرھا.

 .اكتساب المھارات العقلیة عن طریق اعتماد العملیات العقلیة المختلفة 
  اكتس������اب مھارات عملیة مثل اس������تعمال األجھزة واألدوات المختبریة

 و..الخ.
  یة اكتس�������اب المیول العلمیة وتنمیتھا مثل حب القراءة العلمیة ، وھوا

 صمیم وكتابة البرامج الحاسوبیة..الخصنع األجھزة ، ت
األھداف الس��لوكیة: وفي ھذا المس��توى تض��یق األھداف التربویة أكثر  . 3

وأكثر بحیث تكتب بص������ورة عبارة تص������ف س������لوكاً قابالً للمالحظة 
والقیاس والتقویم في غض������ون مدة زمنیة محددة ال تتجاوز الحص������ة 

 داف .الصف بصوغ ھذه األھ مدرسالدراسیة. وغالبا ما یقوم 
وص�����ف دقیق وواض�����ح ومحدد لناتج  "یعرف الھدف الس�����لوكي بأنھو  

التعلم المرغوب تحقیقھ من المتعلم على ھیئة س��لوك قابل للمالحظة والقیاس 
" . 

  ومن األھداف السلوكیة: 
  جعل الطالب قادراً على ان یعرف األعداد الثنائیة بدقة.

  جعل الطالب قادراً على أن یعرف اللبائن.
  الطالب قادراً على أن یوضح الفرق بین الحوامض والقواعد.جعل 

  على یشرح ظاھرة الھسترة المغناطیسیة. جعل الطالب قادراً 
  تصنیف األھداف السلوكیة:

 قدم بلوم وزمالؤه تصنیفاً لألھداف التعلیمیة السلوكیة في مجاالت ثالثة  
  : أتيی كما ھي ،

  أوالً : المجال المعرفي :
ً لألھ��داف في المج��ال 1956ع��ام في الالؤه طور بلوم وزم    م تص�������نیف��ا

عقلیة إدراكیة تتدرج من المحس��وس  المعرفي ، یحتوي على س��تة مس��تویات
   وھي: إلى المجرد 

  العلمیة وتذكرھا  المعلوماتحفظ وھي القدرة على  :(التذكر) المعرفة
دون تغییر یذكر . ویتضمن ھذا المستوى  واسترجاعھا وتكرارھا من

یة : معرفة الحقائق المحددة مثل أحداث محددة تب المعرفیة اآلالجوان



معرفة المص��طلحات و .خص��ائص وأش��خاص ، و،  تواریخ معینةو، 
معرفة ، واللفظیة  رالفنیة مثل معرفة مدلوالت الرموز اللفظیة وغی

مثل معرفة االصطالحات المتعارف علیھا للتعامل مع  االصطالحات
 "...الخ الظواھر أو المعارف

  القدرة على تفس��یر المعلومات التي حص��لھا  ي: وھ(االس��تیعاب) الفھم
بلغتھ الخاص��ة . والفھم أو إعادة ص��وغھا الطالب في مس��توى المعرفة 

 واالستنتاج . ، والتفسیر ، في ھذا المستوى یشمل الترجمة 

  المعلوم�ات والنظری�ات والمب�ادئ  اعتم�ادالتطبیق : وھو الق�درة على
موقف جدید تطبیقھا في  أو س�������بق ان تعلمھا الطالبالتي  والقوانین
 . مختلف 

  قدرة على تجزئة المعلومات أو المعرفة المعقدة یل : وھي ال أو التحل
والتعرف على العالق��ة بین ، التي تتكون منھ��ا  أجزائھ��اإلى تحلیلھ��ا 

األجزاء . وتتض�������من القدرة على التحلیل ثالثة مس�������تویات : تحلیل 
 .تحلیل المبادئ التنظیمیة ، وعالقات تحلیل ال، والعناصر 

 الق��درة على جمع عن��اص�������ر أو أجزاء لتكوین ك��ل  يالتركی��ب : وھ
متكامل أو نمط أو تركیب غیر موجود أص���الً . وتتض���من القدرة على 

إنتاج خطة أو و ،التركیب ثالثة مستویات : إنتاج وسیلة اتصال فریدة 
یات  قاق مجموعة و ،مجموعة مقترحة من العمل من العالقات اش�������ت

 المجردة . 

 قیمة األفكار أو األعمال  عنالقدرة على إص��دار أحكام ي التقویم : وھ
ھما أحدمعینة . ویتضمن التقویم مستویین  محاكاةوفق معاییر أو على 

الحكم في ض�������وء معاییر ، واآلخر : الحكم في ض�������وء معیار ذاتي 
 .خارجیة

  : ثانیاً : المجال النفسي حركي ( المھاري )
ویش��یر ھذا المجال إلى المھارات التي تتطلب التنس��یق بین عض��الت   

الجس����م كما في األنش����طة الریاض����یة للقیام بأداء معین . وفي ھذا المجال ال 
الحال في تص���نیف األھداف  يواس���ع كما ھ نحوٍ یوجد تص���نیف متفق علیھ ب

  یة : تالمعرفیة . ویتكون ھذا المجال من المستویات اآل
واإلحساس العضوي التي ، من عملیة اإلدراك الحسي االستقبال : یتض . 1

 تؤدي إلى النشاط الحركي .
 التھیئة : وھو االستعداد والتھیئة الفعلیة ألداء سلوك معین .   . 2
 لغلطاالس���تجابة الموجھة : ویتص���ل ھذا المس���توى بالتقلید والمحاولة وا . 3

 في ضوء معیار أو حكم أو محك معین . 



ھو مس�����توى خاص باألداء بعد تعلم المھارة االس�����تجابة المیكانیكیة : و . 4
 بثقة وبراعة .

 االستجابة المركبة : یتضمن األداء للمھارات المركبة بدقة وسرعة .   . 5
التكییف : وھو مس�������توى خاص بالمھارات التي یطورھا الفرد ویقدم  . 6

 نماذج مختلفة لھا تبعاً للموقف الذي یواجھھ . 
بعملی���ة اإلب���داع والتنظیم التنظیم واالبتك���ار : وھو مس�������توى یرتبط  . 7

  .والتطویر لمھارات حركیة جدیدة 
  ثالثاً : المجال الوجداني ( العاطفي )

باالتجاھات والعواطف    قة  ھذا المجال على األھداف المتعل ویحتوي 
ن األھداف في ھذا المجال تعتمد إوالقیم كالتقدیر واالحترام والتعاون . أي 
عام في اله ؤدیفید كراثوول وزمال على العواطف واالنفعاالت . وقد ص������نف

  م التعلم الوجداني في خمسة مستویات ھي : 1964
  االس�������تقبال : وھو توجیھ االنتباه لحدث أو نش�������اط ما . ویتض�������من

االنتباه ، والرغبة في التلقي ، ویة : الوعي أو االطالع تالمستویات اآل
 .المراقب 

 درجة المش����اركة  االس����تجابة : وھي تجاوز الطالب درجة االنتباه إلى
یة : اإلذعان في تالمش��اركة . ویتض��من المس��تویات اآل نواعمن أ نوعٍ ب

 .االرتیاح لالستجابة ، والرغبة في االستجابة ، واالستجابة 
 یم ) وھي القیمة التي یعطیھا الفرد لش������يء معین وإعطاء قیمة : ( التق

ات بأو ظاھرة أو س�����لوك معین ، ویتص�����ف الس�����لوك ھنا بقدر من الث
ھات .  حد االعتق�ادات أو االتج�ا واالس�������تقرار بع�د اكتس��������اب الفرد أ

 ،تفضیل قیمة معینة و ،یة : تقبل قیمة معینة تویتضمن المستویات اآل
 .االقتناع ( االلتزام ) بقیمة معینة و
  ، التنظیم : وھو عند مواجھة مواقف أو حاالت تالئمھا أكثر من قیمة

بل أحدھا أوینظم الفرد ھذه القیم ویقرر العالقا ھا ویق یة بین بادل  ت الت
یة : إعطاء تھا كقیمة أكثر أھمیة . ویتض������من المس������تویات اآلض������بع

 .ترتیب أو تنظیم نظام القیمة  ،تصور مفاھیمي للقیمة
  تطویر نظ�ام من القیم : وھو عب�ارة عن تطویر الفرد لنظ�ام من القیم

جزءاً  كونیوجھ س�������لوكھ بثبات وتناس�������ق مع تلك القیم التي یقبلھا وت
 .منشخصیتھ

  :مواصفات الھدف السلوكي الجید 
محدد وواض��ح وقابل للقیاس  نحوٍ یجب أن تص��اغ األھداف الس��لوكیة ب  

  ومن القواعد والشروط األساسیة لتحقیق ذلك : 
أن تص��ف عبارة الھدف أداء المتعلم أو س��لوكھ الذي یس��تدل منھ على  . 1

وھي بذلك تص�����ف الفعل الذي یقوم بھ المتعلم أو الذي ، تحقق الھدف 
 .قادراً على القیام بھ نتیجة لحدوث التعلم  صار



أن تبدأ عبارة الھدف بفعل ( مبني للمعلوم ) یص�������ف الس�������لوك الذي  . 2
 یفترض في الطالب أن یظھره عندما یتعامل مع المحتوى .

أن تصف عبارة الھدف سلوكاً قابالً للمالحظة ، أو أنھ على درجة من  . 3
 التحدید بحیث یسھل االستدالل علیھ بسلوك قابل للمالحظة . 

ن كل عبارة تتعلق إأي ، ة ( غیر مركبة ) س�������ھلأن تكون األھداف  . 4
 . واحدٍ  بعملیة واحدة وسلوكٍ 

تدریس . 5 مة للزمن المتاح لل قدرات  أن تكون األھداف واقعیة ومالئ وال
      .وخصائص الطلبة 

  
  األھداف السلوكیة : وغھا عند صعمالبعض األفعال التي یمكن است

 ،یلخص  ،یص�������ف  ،یق�ارن من حی�ث  ،یعطي أمثل�ة عن  ،یتعرف    
یش����رح ، یذكر ، یحل مس����ألة...الخ ، وكلھا أفعال قابلة للمالحظة  ،یص����نف 
  والقیاس.

األھداف  وغھا عند ص���عمالبعض األفعال التي ال یفض���ل اس���توھناك    
 ،یتحس�������س الحاجة إلى و ،یدرك ، ویتذوق و ،یفھم و ،ف رِ الس�������لوكیة  یعِ 

  ویعود السبب في ذلك إلى أنھا صعبة القیاس والمالحظة .. یبدي اھتماماً و
  

  مھارة تنویع المثیرات والمنبھات :ثانیا. 
لب    م -تركز ھذه المھارة على تعلیم الطا كیفیة إدخال التنوع  درسال

في درس��ھ، وذلك لتالفي ملل الطلبة والعمل على زیادة انتباھھم إلیھ ، وقد تم 
  تحلیل ھذه المھارة إلى المھارات الفرعیة اآلتیة :

  

  Teacher movement درسحركة الم-أ
الھادئة والمقصورة من مكان إلى آخر في الصف  المدرستعد حركة   

ب قال من العناص�������ر الجاذبة لالنت لة ذلك انت من مكان  المدرساه ، ومن أمث
  جلوسھ إلى السبورة مثالً أو تحركھ من المنصة إلى الوسیلة التعلیمیة .

   Teacher Gesture درسإشارة الم -ب
للتعبیر عن انفع�االت�ھ ،  الم�درسوھي اإلش��������ارات التي یس�������تعملھ�ا   

النتباه كتحریك أجزاء من جسمھ ، كالیدین واألصابع ، وذلك بغرض جذب ا
أو لتأكید أھمیة الموض�وع أو للتعبیر عن رأي أو انفعال معین ، أو لتوض�یح 

  أشكال وحجوم أو حركة جسم ما .
   change inspeach Patternالتغییر في نبرات الصوت  -جـ

التغییر الفجائي في نبرات الص���وت ، أو قوتھ أو س���رعتھ بما في ذلك   
مل ، علماً أن ذلك ال یعني أن یكون تكرار بعض الكلمات أو التعابیر أو الج



الزمة (أي یكرر الكلمة نفس�������ھا باس�������تمرار) مثل كلمة طبعاً ، في  درسللم
  الحقیقة ، لألمانة ... الخ 

  Change of Sensory focusتغییر النشاط الحسي  -د
من نشاط محسوس إلى نشاط محسوس  المدرسوھنا یتم عندما ینتقل   

إلى المشاھدة ، أي االنتقال من حاسة السمع إلى آخر كاالنتقال من االستماع 
حاس�ة البص�ر أو إلى النش�اط الیدوي مثل إخراج طالب للكتابة على الس�بورة 

  ، أو إعطاء الطلبة بعض المالحظات لیدونوھا في كراساتھم ... الخ .
   Pupils talkكالم الطلبة  -ھـ

أو  درسعندما یش�����ارك الطلبة في المناقش�����ة أو یجیبون على أس�����ئلة الم     
  یسألون أسئلة ما.

   Pupils Movementحركة الطلبة  -و
ویحدث ھذا عند انتقال الطالب من مكان إلى مكان آخر ، من   

  مقعده مثالً إلى السبورة أو إلى منصة إجراء التجارب في المختبر ... الخ .
  في تنویع المثیرات: المدرسدور 
والمھتم بالش�������أن التربوي بنباھتھ أن یوظف البیئة  درسیس�������تطیع الم  

إلى نتائج إیجابیة تظھر في س��لوك المتعلم عن طریق اكتش��اف  توظیفاً یؤدي
وھذا ما تفعلھ ، تقدم التعلّم، فیتالعب بالمثیرات  المثیرات التي تس�����اعد على

المختلفة حین تبرز مثیرات تخدم أغراضھا  أسالیب الدعایة ووسائل اإلعالم
تس��تثیر انتباه المتلقي وتجذبھ  س��واء كانت أغراض��اً تجاریة أم س��یاس��یة بحیث
مھارة من  ، أو في اس�����تدعاء نحو موض�����وع من الموض�����وعات التي تھمھ

المھارات وتنمیطھا والتدرب علیھا. وكلما كانت الخطوات متقنة من حیث 
 ؛الوقت المناس�����ب ومتس�����مة بالدقة والمرونة  المثیرات وتقدیمھا في ترتیب

وبمدى   المدرسبالطبع یتعلق بكلھ . وھذا  المنش�������ود الھدفبلوغ أدت إلى 
   .مھارتھ

  ماھراً في تنویع المثیرات علیھ االنتباه إلى ما یأتي:مدرس ولكي یكون ال
وأن ینوع بالمثیرات ، أن یقدم المثیر المناس�������ب في وقتھ المناس�������ب  . 1

ف إثارة انتباه المتعلم للتركیز على الموضوع المطلوب أو بھد ویعدّدھا
 .المحدد محتوى التعلّم في الوقت

 مدت ارتباطاتھا ورفعت وتیرة التعلكانت المثیرات ذات معنى زا كلما . 2
حیاتھ  في أثناءوخبرات مما یختزن الفرد  وعملت على اس����تدعاء معانٍ 

 نتیجة لتجاربھ. 
ستدعي ویالمثیر بما یحمل من شحنات انفعالیة إیجابیة ینشط الذاكرة  إن . 3

عددة عددة  خبرات مت ھا مواقف مت طات ل با ناء  تكونوارت قادرة على ب



الخبرات المتعلقة بالموقف التعلیمي  ارتباطات جدیدة تض��اف إلى كامل
 وتكون قادرة على تنمیة المدركات الكلیة. 

رة ھذه االرتباطات وھو ما یقتضي من إثا ن الخبرات المؤلمة تقلل منإ . 4
 .سدى ال تضیع جھوده وجھود المتعلملئالمربي الحذر 

مدرس لس�������لوكان    لدور األھم في ال عا ا ئة راالس�������ت ة من مثیرات البی
    س�����یش�����كل في نفس�����ھ المدرسوتوظیفھا في خدمة التعلّم وتنش�����یطھ. كما أن 

فألس���الیبھ  ویوجھ، تنش���یط التعلّم دور المثیر األھم، فھو الذي یش���یر ویوحي
 ولقدرتھ على التفاعل ولمدى الحیویة التي یتمتع بھا وإلتقانھ لعبة التواص�����ل

األثر البالغ في جذب االنتباه وتوجیھ الس�������لوك وتنش�������یطھ لبلوغ ؛ والتلقي 
  .المنشود الھدف
ما یبعث الملل عند المتعلم وللتغیر في المثیرات          من  وأن تكرار مثیر 

  لھ في اس����تدعاء اس����تجابات جدیدة في س����لوك المتعلم تتس����م  القوة ما یس����مح
  وإذا كان الملل من ظرف مثیر  .من س��مات الس��لوك اإلبداعي بالش��يء الكثیر

ذلك الظرف فإن تأثیر الجدّة من حیث اس�������تدعاء  یؤدي إلى میل نحو تجنب
الموقف الجدید أكثر ألفة بالنس���بة  ان یقل كلما أص���بحمن س���لوك جدید، ال بد 

  ...للكائن الحي
 



 ً   مھارة كتابة الخطة التدریسیة : :ثالثا
  

  مفھوم التخطیط :
التخطیط ھو عملی���ة تحض�������یر ذھني وتنظیم مس�������بق للمعلوم���ات   

والخبرات والحقائق یض���عھ المدرس قبل الدرس بمدة كافیة ، ویش���تمل على 
  عناصر مختلفة بقصد تحقیق األھداف التعلیمیة .

  
  أھمیة التخطیط :

الكثیرة للعملیة التدریسیة والمدرس والطالب للتخطیط أھمیتھ وفوائده   
  في سبیل تحقیق األھداف التربویة المراد تحقیقھا ولعل من أھمھا :

قادراً على تحقیق األھداف  المدرسإعداد الخطط التدریس�������یة یجعل  . 1
الذي یدخل إلى غرفة الص������ف وفي ذھنھ أھداف  المدرسالتربویة ، ف

  حدید داخل الصف .محددة مسبقاً ، سیعرف ما سیفعلھ بالت
یس����اعد التخطیط على توفیر جو من الثقة داخل الص����ف ، والتخطیط  . 2

الجید یس������اعد المدرس على التحكم في الكثیر من العوامل التي تؤدي 
إلى إدارة الص���ف إدارة موفقة ، وبالتالي یص���بح متحرراً من الخوف 

لعدم الذي قد یرافق بعض المدرس���ین لعدم إلمامھم بالمادة التعلیمیة أو 
 تنظیمھم لألنشطة التعلیمیة بطریقة سلیمة .

على تنفیذ األنشطة المختلفة في ضوء  المدرسالتخطیط الجید یساعد  . 3
ما ینوي تحقیقھ من أھداف ، یكون قد اعدّ نفس��ھ جیداً إلجرائھا والقیام 
بھا وبمش������اركة الطلبة ، فإذا كانت ھذه األنش������طة عبارة عن تجارب 

یة فھو یحتاج إلى إعد ھا ، وترتیبھا ترتیباً عمل اد األدوات المطلوبة ل
 منطقیاً ، وتوزیع األدوار بینھ وبین الطلبة بنظام معین .

الذي  المدرسیتیح التخطیط للطلبة القدرة على بلوغ األھداف ؛ الن  . 4
 یعد درسھ مسبقاً یكون قادراً على توضیح أھداف التعلیم لطلبتھ .

ر في العملیة التعلیمیة من التخطیط الجید یس�������اعد على تجنب اإلھدا . 5
حیث الوقت والجھد والمال ، فالتخطیط الس��لیم ھو الذي یض��من تنظیم 

 سیر العمل الصفي في ضوء اإلمكانات المتاحة .
یس�������اعد التخطیط على تجنب الكثیر من المواقف المحرجة والمآزق  . 6

التي یتعرض لھ��ا بعض الم��درس�������ین ك��االرتب��اك والتردد في أثن��اء 
 لنظام.التدریس وسوء ا



یس��اعد التخطیط على اختیار أس��الیب التقویم المناس��بة لتقویم تحص��یل  . 7
الطلبة بفاعلیة ، وذلك ألھمیة عملیة التقویم ؛ ألنھا تحدد ما إذا كان 

 الطلبة قد بلغوا األھداف أم ال ؟
  التخطیط الجید :

ال توجد خطة واحدة للتدریس تص������لح للمواقف المختلفة ، فالتخطیط   
ف إلى موقف آخر بحس���ب طبیعة المادة الدراس���یة واألھداف یختلف من موق

التربویة المراد تحقیقھا ، وإمكانات المدرس���ة ، وطبیعة المتعلمین وحاجاتھم 
وخبراتھم السابقة ، وعلى الرغم من ذلك ھناك اتفاق على ان التخطیط الجید 

  یتصف باآلتي :
  یسھل عملیة التعلم . . 1
 . یتیح للطلبة االستمرار في التعلم . 2
 یساعد الطلبة على الربط بین الخبرات التعلیمیة المختلفة . . 3
 یأخذ بالحسبان درجة استعداد الطلبة للتعلم . . 4
لق����درات  . 5 میول وا ل في ا ختالف����ات  من ا طلب����ة  ل ین ا ب یراعي م����ا 

 واالستعدادات .
خطة تحض��یر جیدة وش��املة لكل العناص��ر المھمة درس ولكي یعد الم  

  غي علیھ ان یطرح على نفسھ مثل ھذه األسئلة :ومتالفیاً النقاط السلبیة ، ینب
كیف یمكن ان اربط بین أنش�������طة الدرس الحالي ومفاھیمھ بالدرس  . 1

  السابق ؟
 ما األنشطة الجدیدة التي من الممكن اعتمادھا ؟ . 2
 كیف سیتم توزیع زمن ھذه األنشطة ومدتھا ؟ . 3
 ما التقنیات التعلیمیة التي من الممكن استعمالھا ؟ . 4
یا . 5 مدرس�������ة ؟ وفي حال عدم ھل ھذه التقن ت التعلیمیة موجودة في ال

 وجودھا ما الحل؟
 كیف سأنتقل من نشاط إلى نشاط آخر؟ . 6
 كیف أشجع الطلبة على المشاركة في الدرس ؟ . 7
 كیف اجعل الطلبة یتابعون الدرس ؟ . 8
 كیف سأختم الدرس أو انھیھ ؟ . 9

 ما الملخص السبوري المطلوب ؟ .10
 ؟ما الواجب المنزلي الذي سیعطى للطلبة  .11

  
 

  أنواع الخطط التدریسیة :
  یمكن تقسیم الخطط التدریسیة على :



  . خطة بعیدة المدى (التخطیط السنوي) :1
وھو التخطیط الذي یتم لمدة طویلة كعام دراس��ي أو فص��ل دراس��ي ،   

وھو التص�������ور الذي تقرره عادة وزارة التربیة مما یتطلب تدریس�������ھ من 
ویتضمن ھذا النوع من التخطیط توزیعاً المدرس في العام الدراسي الكامل ، 

للمواد الدراسیة المطلوب تدریسھا في العام الدراسي موزعة بحسب األشھر 
  واألسابیع . ویھدف التخطیط من ھذا النوع إلى :

  دراسة أھداف تدریس المادة في ضوء ما تتضمنھ المقررات الدراسیة . -أ
  تحدید اإلمكانات المتاحة . -ب
  زمني لتدریس الوحدات التي یتضمنھا المقرر الدراسي .وضع جدول  -جـ
تحدید أسالیب التدریس وطرائقھ المناسبة لموضوعات المقرر الدراسي  -د

  وجدولتھا ضمن الخطة الفصلیة .
  حصر األنشطة الصفیة وغیر الصفیة المطلوب تنفیذھا . -ھـ
  على المصادر التي تخدم تدریس المقرر . المدرسان یتعرف  -و
  تحدید أنواع التقویم ومواعیده. -ز
التخطیط لدروس المراجعة بعد عملیة التقویم وتحدید األھداف التي لم  -ح

  تتحقق وإعادتھا باعتماد طرائق تدریس جدیدة .
  .خطة قصیرة المدى  (الخطة الیومیة) :2

وھو التخطیط لمدة قص����یرة كالتخطیط األس����بوعي أو الیومي ، وھذا   
غة في تحقیق األغراض الس��لوكیة المعرفیة والوجدانیة التخطیط ذو أھمیة بال

والمھاریة بفعالیة ، ولیس من الض�������روري ان یتبع كل المدرس�������ین الخطة 
آلخر ، ، فما قد یص���لح ألحدھم ال یص���لح لنفس���ھا في إعداد الدروس الیومیة 

  ویھدف التخطیط من ھذا النوع إلى :
  ، والتثبت منھا . درسإتاحة فرصة االستزادة من المادة العلمیة للم -أ

  اإلعانة على تنظیم أفكار المادة وترتیب عناصرھا وتنسیقھا . -ب
تحدید معالم طریقة التدریس المناس����بة بما یوافر الوقت والجھد على  -جـ����������
  والطالب.درس الم

  اإلعانة على تنفیذ األنشطة المصاحبة للدرس بصورة دقیقة . -د
  السلوكیة لموضوع الدرس .اإلسھام في احتواء جمیع األھداف  -ھـ
من درس���ھ ویذكره  المدرسأنھ یعد س���جالً لنش���اطات التعلیم ، كما یمّكن  -و

  بالنقاط الواجب تغطیتھا .
أنھ یعد وس������یلة یس������تعین بھا المش������رف التربوي للتعرف على ما یبذلھ  -ز

  من جھود. المدرس
  خصائص الخطة الیومیة :



الیومي بلغة  الوض�������وح : یجب على المدرس أن یعد خطة درس�������ھ . 1
 واضحة وصحیحة تمكنھ من تنفیذ درسھ بنجاح .

قابلیة التنفیذ : یجب أن تتص�����ف الخطة الیومیة بقابلیة التنفیذ بحس�����ب  . 2
 اإلمكانات المدرسیة المتاحة .

المرونة : تتص������ف الخطة الیومیة الجیدة بالمرونة لمواجھة التغیرات  . 3
 الطارئة التي قد تحدث في الموقف التدریسي .

 ل : یجب ان تغطي الخطة جوانب العمل التدریسي كافة .الشمو . 4
التوقیت : یجب ان تكون الخطة الیومیة محددة الوقت لتغطیة األنشطة  . 5

 المعتمدة في الدرس كافة .
  عناصر الخطة التدریسیة الیومیة وتنظیمھا :
اس���یة ألیة خطة یومیة ، وھي ما یتفق معظم التربویین على العناص���ر األس���

  : یأتي
(الص�ف ، والش�عبة ، والتاریخ ، والدرس ، والمادة  ومات العامةالمعل . 1

،  والموض�������وع) ھ��ذه المعلوم��ات تمث��ل ظروف ال��درس التي یكون 
  المدرس عن طریقھا على معرفة تامة بموضوع الدرس ووقتھ .

 ، وتكون على نوعین :األھداف واألغراض السلوكیة  . 2
لعامة للمادة األھداف الخاص�������ة : وھي أھداف تش�������تق من األھداف ا-أ

  الدراسیة.
األغراض الس�����لوكیة : ویقص�����د بھا األھداف المراد تحقیقھا في أثناء -ب

لة للقیاس  قاب لدرس،  ویجب ان تص�������اغ في ص�������ورة س�������لوكیة  ا
والمالحظة ، وتصف نوع السلوك أو القدرة التي ستخرج من الطلبة 

  بعد عملیتي التعلم والتعلیم .
  السلوكیة یجب مراعاة اآلتي :وعند وضع األھداف الخاصة واألغراض 

  تغطیة األھداف لكل المحتوى المطلوب تدریسھ في الموقف الصفي . - 1
 إكمال األھداف لشروط صوغھا المطلوبة . - 2
ومھاریة) ،  –ووجدانیة  –تنوع األغراض بحسب مجاالتھا (معرفیة  - 3

 وبحسب مستویات كل منھا .
 مراعاة األغراض للفروق الفردیة بین المتعلمین . - 4

 األسالیب واألنشطة :  . 3
تح��دث عملی��ة التعلیم عن طریق أنش�������ط��ة وطرائق مختلف��ة ، وعلى   

المدرس تحلیل المحتوى الدراس���ي المطلوب تعلیمھ إلى مكوناتھ األس���اس���یة 
وقیم واتج��اھ��ات) ، لتكون  –ومھ��ارات  –وتعمیم��ات  –ومف��اھیم –(حق��ائق 

س���ائل واألجھزة عملیة االختیار لألنش���طة واألس���الیب التدریس���یة وتحدید الو
المراد اس���تعمالھا في الدرس س���ھلة ومیس���رة ، أي إن ھذا الجزء من الخطة 



یات التعلیمیة  یار التقن تدریس ، وعرض المحتوى، واخت یة ال یتض�������من عمل
الممكن اس���تعمالھا ، ویعدّ ھذا الجزء من الخطة ھو الجزء األس���اس���ي فیھا ، 

  ویتكون من :
لتمھید لموض�������وع الدرس أو التھیئة لما وفیھا یتم ا التمھید أو المقدمة :-أ

س���یطرح من مادة دراس���یة ، وتكون بص���ورة أس���ئلة عن الدرس الس���ابق 
للربط بینھ وبین الدرس الحالي ، أو عرض ص�������ورة عن الموض�������وع 
الحالي ، أو عرض موقف محیر ..... الخ ، أي إن الھدف من التمھید ھو 

یحفز الطلب��ة ویش��������د تھیئ��ة أذھ��ان الطلب��ة للمعلوم��ات الج��دی��دة والتمھی��د 
) دقائق وال یقل 7انتباھھم للدرس . ویجب أال یزید زمن التمھید على (

دقیق��ة) ك��ان جزءاً من  15) دق��ائق، وإذا تج��اوز ھ��ذا التمھی��د (5عن (
عرض ال��درس ، وینبغي القول ان��ھ وكم��ا یوج��د تمھی��د لل��درس ، یوج��د 

ذه الحال أیض�������ا تمھید للمنھج ، أو المادة أو الوحدة أو ما یس�������مى في ھ
التمھید العام أو المطول ، وعادة یعطى في الحص���ة األولى من أول العام 

  أو الفصل الدراسي .
وفیھ یتم عرض المادة التعلیمیة الجدیدة بحس����ب طریقة  عرض الدرس :-ب

نفس���ھ كطریقة المحاض���رة أو  المدرسالتدریس المناس���بة التي س���یحددھا 
، ومن ثم یحدد الخطوات  المناقش����ة أو االس����تكش����اف أو إجراء التجارب

األس�������اس�������یة التي س�������تُتبع في تحقیق ذلك ، وبالطبع یذكر المفاھیم التي 
س��تدرس والمفاھیم التي س��تثار .  ذلك كلھ یكون بص��ورة ش��رح إنش��ائي 

  میسر لما سیقوم بھ المدرس داخل الصف.
  التي ستستعمل في أثناء الدرس . التقنیات التعلیمیة-جـ
  تتضمن العناصر اآلتیة : و الخاتمة : (الغلق) -د
التقویم: وھو عملیة التأكد من تحقق األھداف عن طریق إثارة األس�������ئلة -1

واالس�����تماع إلى اإلجابة عنھا ، والتقویم عملیة مس�����تمرة تبدأ قبل إعطاء 
الدرس وتستمر في أثناء الدرس للتأكد من ان الطلبة یسیرون في االتجاه 

لدرس ، بل الص�������حیح نحو بلوغ األھداف ، وال ینتھ ي التقویم بانتھاء ا
  ینتقل إلى الدرس الذي یلیھ .

  الملخص السبوري : وفیھ تُكتب أھم األفكار التي وردت في الدرس. -2
بة في المنزل ،  -3 الواجب المنزلي : وھو النش�������اط الذي س�������یقوم بھ الطل

ویتض�������من م�ا یتعلق ب�ال�درس الح�الي وال�درس الالحق وینبغي مراع�اة 
  جبات المنزلیة:التالي في الوا

  التنوع . -أ
  التغطیة ألھم جوانب الموضوع ومفاھیمھ . -ب
  الوضوح في اللغة والمعنى .-جـ

  المصادر : -ھـ
 والطالب المدرسویذكر ھنا المصادر والكتب التي اعتمدھا   



  :مھارة استعمال السبورة رابعاً 
الس������بورة : ھي وس������یلة للتعلم ، تتكون عادة من مادة الخش������ب أو (الحدید) 
البلیت الخفیف المصقول ، مصبوغة بلون اخضر أو اسود ، یكتب 
علیھا المدرس أو الطالب بالطباش���یر، أو أن تكون س���بورة بیض���اء 

  معدنیة یكتب علیھا بقلم خاص .
  

  مزایا السبورة :
  سھولة استعمالھا . . 1
 یمكن استعمالھا في تدریس جمیع المواد الدراسیة . . 2
قلة تكالیفھا ؛ إذ یمكن إزالة ما یكتب علیھا بس�������ھولة من ملخص�������ات  . 3

 الدرس .
  األسلوب الصحیح في استعمال السبورة : 

كتابة المادة بخط كبیر وبص�ورة واض�حة ومتباعدة بحیث یس�ھل على  . 1
  جمیع الطلبة قراءتھا بسھولة .

ینبغي أن تكون الس����بورة نظیفة ال تُكتب علیھا مواد أو دروس أخرى  . 2
. 

 تجنب الكتابة أسفل السبورة . . 3
 یفضل استعمال مؤشر مثل المسطرة . . 4
تجنب االختص��ار في الكتابة حتى ال تص��بح الس��بورة موجزاً یص��عب  . 5

 على الطالب فھم المادة .
ط المھمة یفض��ل اس��تعمال طباش��یر ملون للتركیز على األش��یاء والنقا . 6

 من اجل إثارة انتباه الطالب .
ینبغي تنظیف الس�������بورة من األعلى إلى األس�������ف��ل لینزل الغب��ار من  . 7

 األعلى إلى األسفل.
  أھمیة استخدام السبورة: 

تعد الس�������بورة من أقدم الوس�������ائل التي اس�������تخدمھا المدرس على مر 
وترجع أھمیتھا الى أس���باب العص���ور، ویكاد ال یخلو منھا ص���ف دراس���ي ، 

  كثیرة منھا: 
إمكانیة الحصول علیھا بأشكال مختلفة وبأسعار زھیدة في متناول كل  - 1

س���نوات النتفاع بھا مدرس���ة مع س���ھولة المحافظة علیھا وص���یانتھا وا
 طویلة. 

تس�������تخ���دم في عرض الكثیر من الوس���������ائ���ل التعلیمی���ة ك���الخرائط   - 2
والملص�������ق��ات واللوح��ات والعین��ات والنم��اذج أو أعم��ال الطلب��ة مث��ل 

 موضوعات اإلنشاء أو التقاریر أو الرسوم. 



االس���تفادة منھا في جمیع الموض���وعات والمراحل الدراس���یة المختلفة  - 3
رك فیھ الطالب كما أن استخدامھا ال یقتصر على المدرس فقط بل یشت

 كذلك. 
  

  أنواع السبورات: 
تأتي الس������بورة في أش������كال مختلفة وتص������نع من مواد متنوعة ولعل 
أكثرھا ش���یوعا ما یص���نع من الخش���ب ویطلى بطالء خاص، وعندما 
یجف یمكن الكتابة علیھا بالطباش�����یر ،وتكون مس�����تطیلة غالباً ، ومن 

یك وتعلق على الس��بورات ما یص��نع من مادة تش��بھ المش��مع او البالس��ت
الحائط أو على حامل وتش����بھ ش����اش����ة الس����ینما وتش����د الى أس����فل عند 
االستعمال ،ومنھا أیضاً ما یأتي على ھیئة شریط دائري یغطي الجزء 
األكبر من الح��ائط ال��ذي یواج��ھ الطلب��ة وی��دور الش�������ریط لیرتفع الى 

 االعلى بعد الكتابة علیھ وھكذا. 
 دھا المدرس قبل الحص����ة أووھناك الس����بورات االض����افیة التي یع   

 وجھین.  یضعھا في الصف على حامل وتكون ذات
ھو اللون األسود ولو أن اللون األخضر فأما اللون الشائع للسبورات  

 أخذ في االنتشار. 
ویجب أن ال یكون سطح السبورة المعاً حتى تقل انعكاسات الضوء التي 

ورة. ویستعمل الطباشیر تؤثر على رؤیة الطالب لما یكتبھ المدرس على السب
األص���فر عادة مع الس���بورات الخض���راء حتى یقل التباین بین لون الس���بورة 

  ولون الطباشیر فال تتأثر حدة العین في التنقل بینھما. 
افض�����ل بكثیر من اللون  جد ان اللون األخض�����ر في الس�����بورة لذلك ن

  األسود. 
  Magnetic chalkboardالسبورة المغناطیسیة: -1

رة عن س��بورة عادیة س��طحھا اخض��ر اللون عادة ولھا خلفیة وھي عبا  
من الحدید الص���لب تعمل على جذب المغناطیس الى س���طح الس���بورة وبذلك 
یمكن الكتابة علیھا بالطباش���یر كما یمكن االس���تفادة منھا بعدة أس���الیب تعتمد 

  على ھذه الخاصیة الجدیدة التي اكتسبھا. 
  غناطیسیة:بعض المقترحات الستخدام السبورة الم

تلصق الصور أو الرسوم أو الحروف على ورق مقوى یثبت في خلفھ  - 1
قطعة من المغناطیس بواس���طة الص���مغ أو الش���ریط الالص���ق فتلص��ق 
بالسبورة ویقوم المدرس بعرضھا أو تجمیعھا حسب موضوع وھدف 

 الدرس . 



كما یمكن الحص�������ول على ش�������ریط من المطاط الممغنط یقطع قطعاً  - 2
ة الص��ور أو األس��ھم أو الرموز التي تقص من ص��غیرة ویلص��ق بخلفی

 الورق المقوى وتلون بألوان مختلفة. 
وتأتي الس����بورات المغناطیس����یة في عدة ألوان كالرمادي أو األبیض.  - 3

 وفي حالة أن تكون بیضاء تستخدم السبورة كشاشة عرض. 
یمكن أن نجمع على الس����بورة المغناطیس����یة بین الرس����وم أو الص����ور  - 4

 والقطاعات والعینات والكتابة بالطباشیر مثل تدریس العلوم . 
  ممیزات السبورة المغناطیسیة:

  تسمح بعرض وتقدیم عناصر الموضوع في تسلسل.  -1
  سھولة تغییر وتبدیل عرض الموضوع لیتالئم مع مستوى الطلبة.  -2
  عن طریقھا عرض أغلب المواد الدراسیة . یمكن  -3
  یستعین بھا المدرس والطالب على السواء.  -4
توفر المواد التي تص��نع منھا الس��بورة المغناطیس��یة في البیئة المحلیة  - 5

  وسھولة الحصول علیھا. 
  

  : Fluffy boardاللوحة الوبریة -2
وتس����مى كذلك الس����بورة الوبریة والفكرة الرئیس����یة فیھا أن الس����طوح   

  الوبریة التي لھا وبرة أو زغب تلتصق ببعضھا إذا تالمست. 
وتمتاز اللوحة الوبریة بتوفر المواد التي تصنع منھا في البیئة المحلیة 
وتنوعھا وس����ھولة إنتاجھا بأس����عار زھیدة وتس����مح كذلك بعرض موض����وع 

متس���لس���لة تس���یر حس���ب طریقة المدرس وتعمل على  المدرس على خطوات
نمو المفاھیم التي یقوم بتدریس��ھا وتقدیمھا بالس��رعة التي تتناس��ب ومس��توى 

  الطلبة في الفصل الواحد. 
إن مرونتھا وتنوع اس���تعماالتھا یجعلھا وس���یلة س���ھلة االس���تعمال في 

ستخدم في مراحل التعلیم المختلفة ألغراض كثیرة ، ففي المرحلة االبتدائیة ت
عرض القصص التعلیمیة المصورة خطوة خطوة، أو التعرف على األحرف 
والكلمات والص�������ور التي تص�������احبھا. وتؤدي ھذه الطریقة إلى تنمیة قدرة 
الطالب على التعبیر كأن یطلب المدرس من كل طالب مثالً ان یقوم بكتابة 

وحة جملة أو أكثر حول موض����وع الص����ورة التي یعرض����ھا أمامھم  على الل
الوبریة ، حیث یعتمد مجاالت اس��تخدامھا على قدرة كل مدرس على اإلبداع 

  واالبتكار ألسالیب جدیدة في العرض .
  بعض المقترحات لالستفادة من اللوحة الوبریة:

إش�������راك الطلبة في إنتاج اللوحة الوبریة ومواد الدروس الالزمة لذلك ،  -1
طریق الممارس�����ة  وفي عرض موض�����وع الدرس ، حتى یتم التعلیم عن

  والعمل. 



تقدیم الدرس بإثارة بعض المش������كالت التي تس������تدعي من الطالب تغییر  -2
  وتشكیل مواد العرض حتى یصل إلى تكوین مفاھیم صحیحة. 

االھتمام بحجم الحروف واألش�����كال إلى تعرض حتى یس�����ھل على طلبة  -3
  الصف رؤیتھا من أماكن جلوسھم. 

  ویمكن االستعانة بلوحات فردیة لكل طالب أو لكل مجموعة من الطلبة. 
استعمل الوسائل المرئیة بحیث تعمل على تعزیز الشرح النظري، وأجعل -4

من أھدافك عند اس�������تخدام اللوحة الوبریة تعوید الطالب على المالحظة 
  والتأمل والتفكیر. 

  لوحة المعلومات: -3
جھة األمامیة للص�������ف والمدرس�������ة بما قد تعتبر لوحة المعلومات الوا  

تحتویھ من أفكار جدیدة أو مواد منس���قة تش���رح موض���وعاً أو توض���ح فكرة، 
والطلبة استغالالً درس ذلك أنھا من الوسائل الجیدة إذا ما استغلت من قبل الم

  جیداً إلمكانیة االستفادة منھا في جمیع المواضیع. 
یبر اللین محاطة بإطار من ولوحة المعلومات عبارة عن قطعة من الفا

  الخشب وھي سھلة االعداد إذ یمكن عملھا عند اي نجار. 
أو اس������تعمال إحدى لوحات اإلعالن أن وجدت أو لوح طباش������یر من 
النوع النقال. غیر أنھ یس�������تحس�������ن أن یكون وجھھا الذي س�������تعرض علیھ 

  المواضیع لینا یتقبل دخول الدبابیس دون عناء . 
دھا منھا ھي الفلین أو الخش�������ب األبیض أو وأفض�������ل مادة یمكن اعدا

  الكرتون اللین المضغوط. 
  مجاالت استعمال لوحة المعلومات: 

یمكن اس�����تعمال لوحة المعلومات في جمیع المواد الدراس�����یة كاللغات 
یة واإلس�������المیة  یة الفن مة والترب عا یة وال ماعیة والعلوم المنزل والمواد االجت

كمكان لعرض األخبار الھامة التي تمس  وغیرھا فضالً عن إمكان استعمالھا
الحیاة الیومیة وترتبط بالمنھج... كما یمكن أن تس�������تخدم لعرض اإلعالنات 

  والبیانات الصادرة من اإلدارة.. حیث یتسنى للجمیع مشاھدتھا. 
وتعتبر لوحة نش�������اط للمدرس�������ة أو الص�������ف لیعرض علیھا األعمال 

  لح لوضع جریدة الحائط. الممتازة التي یقوم باعدادھا الطلبة كما تص
  لوحة الجیوب: -4

جاءت تس��میتھا من الجیوب التي تتش��كل من طيَّ ورق الرس��م المقوى   
حیث ان لوحة الجیوب تتمیز عن اللوحات الس���ابقة أنھا تغنیك عن اس���تعمال 
"الش����فافیات" أو القماش المخملي المثبت على لوح خش����بي ، عالوة على ما 

ی��ك البط��اق��ات لتس�������ھی��ل عملی��ات التحلی��ل توفره من حری��ة ك��امل��ة في تحر
  والتركیب واالشتقاق. 



ولوحة الجیوب في ش�����كلھا النھائي الكامل عبارة عن طبق من الورق 
س��م مثني بش��كل جیوب أفقیة متوازیة ومثبت 70× س��م100المقوى مس��احة 

على قطعة من خش�����ب الفایبر أو الكرتون المض�����غوط ، ولھا حوامل لتثبیت 
   اللوحة على الجدران.

  طریقة اعداد البطاقات: 
یجب أن تتناسب قیاسات البطاقات بتلك الجیوب من جھة االرتفاع أما 
  عرض البطاقة فھو متروك بقیاسھ أو الى نوعیة المادة التي ستكتب أو ترسم 

  علیھ. 
س�����م وھو البارز من 8حیث یكون القس�����م األعلى من البطاقة بارتفاع 

الجیب  والمحتوى على المادة المكتوبة أو المرس��ومة. أما القس��م األس��فل من 
س�������م وھو القس�������م المخفي داخل الجیوب أما عرض 4البطاقة فھو بارتفاع 

  البطاقة فھو حسب القیاس المطلوب لدیك. 

  مجاالت استخدام لوحة الجیوب: 
في تعلیم االحیاء  للمبتدئین یمكن وضـ�����ـ�����ع صـ�����ورة في أحد جیوب 
اللوحة والكلمة الدالة على الص����ورة في نفس الجیب أو الجیب الذي یلیھ كما 
یمكن وض�������ع جمل�ة وتحلیلھ�ا إلى مق�اطع ثم حروف واالس�������تف�ادة من تل�ك 

  الحروف في تكوین مقاطع وكلمات جدیدة. 
المواد ال�دراس�������ی�ة ، ھ�ذا  نفس الطریق�ة یمكن اس�������تعم�الھ�ا في جمیع

باإلض��افة إلى إمكان اس��تعمالھا في أغراض كثیرة في المدرس��ة ، والمكتبة ، 
وغرف المدرس���ین، واإلدارة ، وذلك باس���تعمالھا كص���ندوق برید أو حافظة 

  كتب ومجالت أو لتصنیف بطاقات المكتبة... الخ .
كم��ا یمكن اس�������تعم��الھ��ا عن��د إع��دادھ��ا من القم��اش في غرف الت��دبیر 

  لمنزلي بدل األدراج. ا
ویتض�������ح لنا مما س�������بق أن لوحة الجیوب أداة تعلیمیة جیدة یمكن أن 

  تؤدي دورھا التعلیمي بكفاءة إذا ما استغلت استغالالً طیباً. 
  : Teaching displayلوحات حائط الصف -5
یعرف الجمیع أھمیة لوحة حائط الص�������ف حیث نجد أن المدرس كثیراً ما   

لتي تغطي جدران الصف في عرض بعض الموضوعات یستعین باللوحات ا
  أو األشكال أو العینات أو النماذج أو غیرھا من المعروضات. 

  وغالباً ما تطلب ھذه اللوحات من الطلبة وبتوجیھ من المدرس. 
لذا یس������تحس������ن عزیزي المدرس أن تكون على قدر كاف من الخبرة 

  صحیح. والتذوق حتى تستطیع أن تقوم بتوجیھ الطلبة بشكل 



  أوالً: اللوحة الورقیة: 
ھي عب��ارة عن لوح��ة ورقی��ة ج��اھزة من الورق المقوى المص�������نوع 

س��م حیث یمكن الحص��ول علیھا بس��ھولة في المكتبات أو 70×س��م100بقیاس 
  السوق بثمن بسیط. 

  ثانیاً: اللوحات الخشبیة:
وھي عب���ارة عن ألواح خش�������بی���ة من الف���ایبر الخفیف أو الكرتون   

عرض على ھذه اللوحات بعض العینات أو النماذج التي المض�������غوط حیث ی
تخدم الموضوع أو المجسمات أیضاً حیث تضع ھذه المجسمات من الورق 

 المقوى أو الخشب أو األسفنج أو الكرتون أو الفلین. 
باه    ھا تجذب انت ھا ، واألھم أن مات خا ھذه اللوحات بتوفر  حیث تتمیز 

  المشاھد أكثر من غیرھا ویمكن االستفادة منھا في جمیع المراحل الدراسیة. 
  :مھارة إدارة الصف :خامساً 

   ً ً  تعد إدارة الص���ف فنا ، فمن الناحیة الفنیة تعتمد ھذه اإلدارة على  وعلما
سلوبھ في ال المدرسشخصیة  وخارجھ  صفتعامل مع الطلبة في داخل الوأ

 ، ً   بذاتھ بقوانینھ وإجراءاتھ .  وتعد إدارة الصف علما
فر الكي یو المدرسھا عتمدوھي مجموعة من األنماط الس�����لوكیة التي ی  

بیئة تعلیمیة مناس���بة ویحافظ على اس���تمرارھا بما یمكنھ من تحقیق األھداف 
على أنھا تلك  مفھوم إدارة الص�������فالتعلیمیة المنش�������ودة وبذلك یمكن تحدید 

 توفیر جمیع عن طریقوذل��ك ، العملی��ة التي تھ��دف إلى توفیر تنظیم فع��ال 
   . لدى الطلبةفعّال ة لحدوث تعلم مطلوبالشروط ال

   : الصفیة اإلدارةأھمیة 
 حیث إنیمكن تحدید أھمیة اإلدارة الص�������فیة في العملیة التعلیمیة من  

ویتم  ، طالبھو المدرسل عملیة تفاعل إیجابي بین مثعملیة التعلیم الص����في ت
نش�����اطات منظمة ومحددة تتطلب ظروفاً وش�����روطاً  عن طریقالتفاعل  ھذا

كما تؤثر البیئة التي یحدث فیھا  ،الص����فیة على تھیئتھا اإلدارة مناس����بة تعمل
. لذا یمكن  للطلبة الص�����حة النفس�����یة فيو ، التعلم نفس�����ھا عملیة التعلم فعالیة

  ن اإلدارة الصفیة الناجحة تعمل على:القول إ
  توفیر المناخ العاطفي واالجتماعي .  -
  تنظیم بیئة التعلم .  -
  توفیر الخبرات التعلیمیة . -
  حفظ النظام .  - 
  مالحظة الطلبة ومتابعتھم وتقویمھم .  -

  أنماط اإلدارة الصفیة ( أسالیب التعامل مع الطلبة )



  ھناك أربعة أنواع من أسالیب التعامل مع الطلبة وھي : 
  :األسلوب الفوضوي (السائب )-أوال 

ھذا األس���لوب الفوض���وي الس���ائب عن رغبة ذاتیة أو  في المدرسیمنح    
ونھم وتعلمھم والتصرف كما ؤغیر ذاتیة حریة متناھیة للطالب في توجیھ ش

خر في إلى مك��ان آمك��ان ت��دخ��ل ی��ذكر من��ھ ، فھم ینتقلون من  بالیحلو لھم 
أذن في الغالب . وھنا تتمیز الحیاة الص��فیة نتیجة  بالویخرجون منھ  ص��فال

فیتصف بضعف الشخصیة  المدرس، أما بال ھدفیة  لھذا األسلوب الفوضوي
  واإلھمال وعدم القدرة على توجیھ الطلبة وجذب انتباھھم .

  ثانیا : أسلوب التحفیز
  ف��ة ال��دراس�������ی��ة ویب��دأ ب��الت��دریس الغر درس�������ینی��دخ��ل كثیر من الم��   

  تمھی��د أو تحفیز أو تق��دیم أو تھیئ��ھ نفس�������ی��ة  بال(أو ص��������ب المعلوم��ات) 
لدیھم في التعلم ، للطالب  باھھم وض�������عف الرغبة  وھذا یؤدي إلى عدم انت

وظھور عدد من المشكالت السلوكیة والصعوبات التربویة وذلك بسبب عدم 
  .لھم المدرستحفیز 

  : العادل (الدیمقراطي)ثالثا : األسلوب 
ل    ھذا األس�������لوب ھو معام مات  م ةمن أھم س������� ك درسال   خوة إللطالب 

ً  معیاراً ورغباتھم لھ ، واتخاذ  آراء الطلبة    أو نش�����اطھ  عند اختیار أس�����اس�����یا
  ویركز على ، الطلبة  تویراعي الموض���وعیة في معالجة مش���كالتطویره ، 

  رباطة الجأش واالتزان في وإنس�����انیة الطالب واالس�����تجابة لحاجتھم الفردیة 
  الص���عاب والتس���امح والتواض���ع وانفتاح األس���اریر خالل معامالتھ  ةمواجھ

  وأعمالھ .
  : رابعا : األسلوب السلطوي (التسلطي)

توجیھ  فيإمالئیة مباش�����رة  ةفي ھذا األس�����لوب س�����لط المدرسمارس ی   
 ً معارض���ة تذكر  بالش���ي مع أھوائھ ورغباتھ امنھم التم الطلبة وتعلیمھم طالبا

إلى المزاجیة وعدم النض�������ج في ص�������ناعة القرارات  المدرسوھنا یمیل ، 
  التربویة والشخصیة بتعلم الطلبة ومعاملتھم . 

   :المشكالت الصفیة
التي ة مكن اس���تعراض عدد من المص���ادر المس���ببة للمش���كالت الص���فیی  

  وھي  :، ق النظام والتعلم الصفي وتع
  لقیادة ، أو ا وھي : القیادة المتسلطة جداً  درسن سلوك المممشكالت تنتج

 لل�درس ، أو نتیج�ةانع�دام التخطیط و ،غیر الراش��������دة أو غیر الحكیم�ة 
الزائدة ھ لافعأردود تجاه تحركات وتعلیقات الطلبة ، و المدرسحس��اس��یة 



االطراد في إعطاء الوعود والتھدیدات  ، او نتیجةللمحافظة على كرامتھ 
 .  وغیر مجدٍ  غیر مناسببنحو استعمال العقاب و
  اقتصار النشاطات مثل : مشكالت تنجم عن النشاطات التعلیمیة الصفیة

تكرار النش����اطات التعلیمیة ورتابتھا  ، أوعلى الجوانب اللفظیة  ةالص����فی
مم��ا یول��د المل��ل  .العمري والعقليلمس�������توى الط��ال��ب  تھ��امءع��دم مالو

 والضجر من الدرس.
 العدوى الس�����لوكیة   مثل: الص�����فیة مش�����كالت تنجم عن تركیب الجماعة

 بین الطلبة ، أو نتیجةالجو التنافسي العدواني  أو وتقلید الطلبة لزمالئھم .
غیاب االس�تعدادات لألنش�طة والممارسات ، أو اإلحباط الدائم والمس�تمر 

غیاب الطمأنینة ، وش�������یوع جو الدكتاتوریة في الص�������ف ، والدیمقراطیة
 واألمان .

  
  :شكالت الصفیة أسالیب معالجة الم

  أسالیب الوقایة :. 1
السلوكیة التي یتعامل معھا ھي التي ال تحدث أوال  تكالأسھل المش من  

تعلیمات صفیة  وغوھي التي یمكن تجنبھا بوضع قواعد للنظام الصفي وص
تقنیات مختلفة . ویمكن تقلیل  عمالوجعل الطلبة مندمجین بأعمال مفیدة واست

التعب بإعطاء راحة قص������یرة تتخلل األنش������طة التعلیمیة وتفید النش������اطات 
ت الص��عبة مثل انیوتحدید األوقات المناس��بة من الیوم الدراس��ي إلعطاء التعی

  یكون الطلبة مستعدین لذلك . نحی، أوقات الصباح 
  استخدام التلمیحات غیر اللفظیة : . 2

إلى الطلبة المنش����غلین بالحدیث مع بعض����ھم أو التربیت  وذلك بالنظر    
  على الكتف أو التحرك نحو الطالب المخل بالنظام .

  مدح السلوك غیر المنسجم مع السلوك السیئ : . 3
  یمدح الطلبة على الس������لوكیات المرغوبة إلیقاف الس������لوك الذي  نحی    

ب الذین للطال درسال ینس�������جم مع س�������لوكیات الطالب الجیدة مثل مدح الم
. ویجیبون عندما یؤذن  أثناء االس��تجابة لس��ؤال مافي یجلس��ون في مقاعدھم 

  لھم . 
  مدح الطلبة اآلخرین : . 4

ثم یقوم بم��دح  ، بم��دح طالب الص�������ف مجتمعین الم��درسیقوم  نحی    
  ما . طالب ما ألدائھ وممارستھ عمالً 

  :  یسیرالتذكیر اللفظي ال. 5



ب ما ولم یوقف س�����لوكھ المخل بالنظام فإن التلمیح لدى طال إذا لم یجدِ     
عیده للمس��ار الص��حیح واالنتظام مع زمالئھ في قد ی ةتذكیرات لفظی عمالاس��ت

  على السلوك ولیس على الطالب . المدرسبغي أن یركز نإكمال النشاط ، وی
  االنضباط الذاتي : 

 الجید ھو المدرس، وأن یكون قدوة في كل تص�������رفاتھ المدرس على  
ممارستھ للمھمات التي تشتمل علیھا ب صفھ نوالذي یھتم بإدارة شؤ درسالم
العمل التعاوني والجمعي  مبادئدیمقراطي یعتمد على  بأس����لوبالعملیة  ھذه

طلبتھ في إدارة ھذه المھمات التي یمكن أن تكون أبرز مجاالتھا  بینھ وبین
   :يتعلى النحو اآل

  :الصفادیة في إدارة تیعاال اإلداریةالمھمات . 1
 م��درسدی���ة التي ینبغي على العتی���ااال ھن���اك مجموع���ة من المھم���ات 

 ، تھمع طلب وفق تنظیم یتفق علیھعلى على إنجازھا  فش���راممارس���تھا واإل
تأمین الوس���ائل ، و لكتب والدفاتروتفقد ا ،الحض���ور والغیاب تس���جیل  :مثل

على  ش���رافاإلو المحافظة على ترتیب مناس���ب للمقاعد،  ووالمواد التعلیمیة
مثل ھذه المھمات وأن بدت مھمات س�ھلة .  وإض�اءتھ نظافة الص�ف وتھویتھ

إنجازھا یض��من س��یر العملیة التعلیمیة بس��ھولة ، و ولكنھا مھمة وأس��اس��یة، 
 فض����الً عن ،الكثیر من المش����كالت  والطلبة درسفر على الماویو ،ویس����ر 

لتنظیم واضح ومحدد ومتفق  المدرسحال اعتماد  ، فيالجھد والوقت  توفیر
   .لیةؤوتفویض المس مبدأ على أساس اعتماد نجازھاإلعلیھ بینھ وبین طلبتھ 

   : الصففي المھمات المتعلقة بتنظیم عملیة التفاعل . 2
من ممارس���ة بعض األنماط  درسیتم تحقیق التواص���ل بین الطالب والم  

األلفاظ التي  ، لیس��تعمل بأس��مائھم طلبتھ المدرسینادي الكالمیة بینھم مثل : 
،  ش���كراً و ،تفض���ل و ،من فض���لك :  والتقدیر مثل تش���عر الطالب باالحترام

ومشاعرھم بغض النظر عن كونھا وأفكارھم الطلبة  یتقبل آراء، و أحسنتو
أسالیب التعزیز اإلیجابي الذي یشجع  عتمادأن یكثر من ا، و سلبیة أو إیجابیة

وأن یقلل ، أس�ئلة واس�عة وعریض�ة یعتمد  طالب ، وأناإلیجابیة لل المش�اركة
أو ، ال أو نعم : مثل ، األسئلة الضیقة التي ال تحتمل إال اإلجابة المحددة  من

وإنما علیھ أن یكثر من األس�������ئلة التي تتطلب تفكیراً ، محدودة  كلمة واحدة
، النقد البناء في توجیھ الطلبة ، وأن  العقلیة العلیا واس��عاً واس��تثارة للعملیات

یعطي ، وأن  النقد لطالب محدد وعلیھ أن ال یعمم درسیوجھ الم وینبغي أن
الوقت الكافي للفھم وأن یتحدث بس�������رعة مقبولة وبكلمات واض�������حة  الطلبة

  .على طرح األسئلة واالستفسار ھمیشجع، وأن  طلبتھ تتناسب مع مستویات



حركة أو إشارة من شأنھا أن تشعر  ةأی یصدر الأ درسینبغي على المو      
ھذا یؤدي إلى عدم تشجیعھ  نأل ؛الطالب باالستھزاء أو السخریة أو الخوف 

   . على المشاركة في عملیة التفاعل الصفي
   :المھمات المتعلقة بتوفیر أجواء االنضباط الصفي. 3

یعني  االنض����باط الص����في یجب تذكر ان االنض����باط ال عنالحدیث  في  
عض بن أل ؛الفاعلیة والنش�������اط داخل غرفة الص�������ف  الطلبة وانعدامجمود 

أنھ التزام الطلبة بالص��مت والھدوء وعدم  ین یفھمون االنض��باط علىالمدرس��
 ازالو ین ماالمدرس كما أن بعض ، المدرستعلیمات  إلىالحركة واالستجابة 

  :یخلطون بین مفھومین 
یعني توفیر  لض����بطفا،  االنض����باط مفھوم، واآلخر  الض����بطھما: مفھوم أحد

لتس���ھیل حدوث التعلم واس���تمراره لفرض النظام ومة ئالمالظروف ال
أن النظام على ویمكن االس��تدالل من ھذا المفھوم ، غرفة الص��ف في

ً  غالباً ما (أي ولیس نابعاً من ذات الطلبة ، یكون مص�������دره خارجیا
 تلك العملیة التي ینظم إلىیشیر مفھوم االنضباط  قسریاً) ، في حین

وبالتالي  ،ھا لتحقیق أھدافھ وأغراض��ھعن طریقالطالب س��لوكھ ذاتیاً 
 ً ھما وس����یلة وص����فواالنض����باط بض����بط بین مفھوم ال فإن ھناك اتفاقا

واستمرارھا في أجواء منظمة  ین لحدوث عملیة التعلممطلوبوشرطاً 
لكن ، لم للتع قةورة أو المعوخالیة من المش�������تتات أو العوامل المنفّ 

الفرق یكمن في مص��در الدافع لتحقیق النظام أو االنض��باط ، فالنظام 
، أما االنض���باط فمص���دره داخلي من ذات الفرد ، خارجي  مص���دره

لتحقیق  القیام بھا درسولعل من أبرز الممارس���ات التي یتوقع من الم
االنض������باط الص������في الفعال بغیة إتاحة فرص التعلم الجید للطلبة ما 

   : يأتی
  .على توضیح أھداف الموقف التعلیمي للطلبة مدرسأن یعمل ال . 1
التعلیمیة  األھدافالتي یتحملھا الطلبة في س�������بیل بلوغ  األدوارأن یحدد  . 2

 . فیھا المرغوب
ً  بینأن یوزع مس���ؤولیات إدارة الص���ف  . 3  یحرص على ، إذ الطلبة جمیعا

ض�������وء قدراتھ  طالب فيمش�������اركة الطلبة في تحمل المس�������ؤولیات كل 
  .وإمكاناتھ

مساعدتھم على  إلىویسعى ،  یتعرف على حاجات الطلبة ومشكالتھم أن . 4
  .مواجھتھا



أن ینظم العالقات االجتماعیة بین الطلبة ، وأن ینمي بینھم العالقات التي  . 5
مل التي تؤدي  تقوم على الثقة واالحترام المتبادل ویزیل من بینھم العوا

  .الى سوء التفاھم
ع في أسالیبھ التعلیمیة فیغیر وینوّ ة ، ستراتیجیات تعلیمیة متنوع تمدعأن ی . 6

 ،  
ً أوال یعتمد    .محدداً  سلوباً أو نمطاً تعلیمیا

مع طلبتھ أس�������الیب اإلدارة الدیمقراطیة مثل العدل  أن یعتمد في تعاملھ . 7
  .اء واحترام اآلراءبنالنقد ال وتشجع أسالیب،  والتسامح والتشاور

أن  ، بش�����رط الفوض�����ى وانعدام النظام بس�����رعة وحزم أن یعالج حاالت . 8
  .یحافظ على اتزانھ االنفعالي

على اكتس����اب اتجاھات أخالقیة مناس����بة  أن یعمل على مس����اعدة الطلبة  . 9
 االجتھاد، و المواظبةاآلخرین ، و آراءواحترام ، احترام المواعید  مثل:
  .الضبط الذاتي، والثقة بالنفس ، و

للس���لوك المرغوب فیھ ومواص���فات ھذا  األخالقیة یوض���ح القاعدة أن .10
بأھمیة الس�������لوك المرغوب فیھ  وأن یناقش طلبتھ، الس�������لوك ومعاییره 

  .ونتائج إھمالھوضرورتھ 
ال بد من وجود ؛ وضرورتھا  األمور كلھامن أھمیة ھذه  وعلى الرغم

نھم الصحیة والطلبة والتعامل معھم ورعایة شؤ القادر على فھم درسالم
، البیئات االجتماعیة التي تحیط بھم  وفھم،  سیة واالجتماعیة والتربویةوالنف

 ومساعدتھم على التكیف االجتماعي



  سادساً. مھارة جذب انتباه الطالب طوال مدة الدرس :
  

یة  أثناء الدرسفي  المدرسمن أھم القض�������ایا التي یواجھھا  ، قض�������
 االستحواذ على انتباه طالبھ طوال الحصة الدراسیة، وأال یتحول تركیزھم

ّن إ الس�����یما، و ، أو أحد منھم إلى موض�����وع آخر یفقدھم القدرة على التعلم
الذي  المدرسف. ولذلك  ش��رط أس��اس��ي من ش��روط اإلدراك الحقیقياالنتباه 

بة على التركیز واالنتباه، وی یار المثیرات التي تحفّز الطل س�������ن حیجید اخت
فّي بینھم  أثناء س����یر في انتقاء األس����الیب الخاص����ة بتحریض التفاعل الص����ّ

األكثر نج�اح�اً في تحقیق األھ�داف المخطط لھ�ا من  الم�درسھو  ؛ ال�درس
في تحقیق مس����تویات  المدرس، كثیراً ما یفش����ل  ذلك وبخالفلدرس. ھذا ا

أفض�����ل من التحص�����یل العلمي لدى ھؤالء الطلبة، وذلك بس�����بب عدم قدرة 
مدرس تأص��������ل في  ال لل، وی باھھم، فیتملكھم الم على االس�������تحواذ على انت

نفوسھم الشرود واالنصراف عن الشرح، وتكون النتیجة الفشل في تحقیق 
   األھداف.

ھا : " وتعر بأن بل ف ھذه المھارة  مجموعة اإلجراءات المتخذة من قِ
أثناء الموقف التعلیمي، بغرض إثارة الطلبة لكافة خطوات س�������یر  درسالم

بش����رحھا، حتى یتمكنوا من فھم محتوى الدرس،  درسالدرس التي یقوم الم
  . )والتعبیر عنھ كتابةً أو لفظاً، بحسب األھداف المرسومة لھ

، التي یفترض  اإلجراءات مع المھارات األخرى هتتكامل ھذویجب أن   
قد أتقنھا، كقدرتھ على الش��رح، وطرح األس��ئلة، واس��تثارة  المدرسأن یكون 

،  التقویمالتقنیات التعلیمیة، وأس��الیب  س��تعمال، وا الدافعیة للتعلم لدى الطلبة
تأثیر ، حتى تكون ھذه اإلجراءات قادرة على إحداث  وغیرھا من المھارات

 والأثناء الدرس، یجعلھم قادرین على التركیز طفي فعّال في س����لوك الطلبة 
  الحصة. 

  
  شروط تحقیق االنتباه لدى الطالب: 

  یتطلب تحقیق االنتباه لدى الطالب شرطین
ویعني اتخاذ وضع جسمي عضوي حركي  : التالؤم العضوي والجسمي -أ

باتزان، والتأمل في ، والجلوس درسمناس������ب للتركیز، كالتحدیق في الم
ن حركة الفم الس�������فلي تمنع إفي الفك، إذ  اللباناألفكار، وعدم وض�������ع 

التركیز الجید. والطالب المتكئ برأس�������ھ على الجدار ال یمكنھ التركیز، 
  وكذلك الطالب الذي یرتمي بصدره ورأسھ على الطاولة أمامھ. 

تقوم على الحذف  : االنتباه عملیة نفس�������یة عقلیة العقلي -التالؤم الذھني -ب
حذف كل ما لیس لھ عالقة بموض���وع االنتباه من س���احة و واالص���طفاء 

 الحاسوبالشعور، وانتقاء المعلومات التي لھا عالقة بھ فعندما یبدأ درس 



یجب أن تفرغ س����احة الش����عور من كل المعلومات الس����ابقة من تاریخ أو 
ستحضر إلى  شعوره كیمیاء أو أدب أو خواطر خاصة، أو غیر ذلك، وی

التي درس�������ھا في الدرس یعازات إلكل ما لھ عالقة بالدرس الجدید، كا
  السابق والمعلومات التي تخدم ھذا الدرس. 

ومن المھم أن نش������یر إلى أن مرحلة التمھید واإلثارة المبدئیة، التي     
قبل بدء الدخول في ش�������رح درس جدید، تس�������تھدف ھذا  مدرسیجریھا ال

  الجانب من االنتباه.  
  المظاھر الممیزة للطالب غیر المنتبھ

أن المدرس على  مظاھر الممیزة للطالب غیر المنتبھ ھناك العدید من
  یتعرف علیھا منھا:

ظھور ، و ، والتحدیق ببرود : س��رحان العیون المظاھر الجس��میة ومنھا -أ
لب لة من اإلعیاء على وجھ الطا كإغفاءة العیون حا ، واص�������فرار  ، 

الجلوس بطریق���ة ال تحقق التكیف ، أو  س�������تمرالوج���ھ والتث���اؤب الم
  الجسمي والعضوي. 

، أو  المظاھر الحركیة ومنھا: النظر المس����تمر في االتجاھات المختلفة -ب
العبث ، أو  بأش������یاء ال تتعلق بالدرستھم محادثو الض������حك مع األقران

تناول ش��يء من األطعمة أو اللبان ، أو  باألدوات المدرس��یة واللعب بھا
  . أو غیره

عدم و الخوف، أو  المظاھر النفس������یة واالنفعالیة ومنھا: االنزعاج-جـ������������
  االرتیاح. 

، أو  المظاھر النفس�����یة العقلیة ومنھا: عدم المش�����اركة الفعالة في الدرس-د
عدم اإلجابة عن ، أو  عدم تذكره لما تم ش�����رحھ أو للمعلومات الس�����ابقة

  .سئلة األ
   : أسباب مظاھر الشرود عند الطلبة

ً  تتعدد   ومنھا: ، في ھذه المظاھر لدى الطلبة العوامل التي تكون سببا
  : درسأسباب تتعلق بالم. 1

، إال أنھ غائب بفكره  س���یةافي الحص���ة الدر قد یوجد جس���داً  المدرسف  
، فال یس������عى إلى تش������ویق الطلبة وال إلى تحفیزھم فیكون  وروحھ ووجدانھ

لملل والالمباالة لدیھم، وذلك بسبب مجموعة من صفات سلبیة یسلكھا لمبعثاً 
  معھم ومنھا: 

ً  قد أو أن یس���رد الدرس س���رداً من الكتاب وھو  ، یكون ص���وتھ ض���عیفا
یشرح وھو یحدق في األرض تارة، وفي سقف أن  ، أو جالس على كرسیھ
المثیرات واألس�������الیب المتنوعة  أو أنھ ال یس�������تعمل ، الغرفة تارة أخرى

عدم تمكنھ من المعلومة، وغالباً ما یكون ، وربما  الس�������تثارة انتباه الطلبة
  لعدم تحضیره لخطة سیر الدرس ذھنیاً وكتابیاً.

  الطالب: بأسباب تتعلق  .2



لمشكالت شخصیة واجتماعیة یعیشھا  ، أو كالتعب واإلجھاد والملل  
لعدم المتابعة من بدایة الحص�����ة  لدیھ ، أو لض�����عف القدرة االس�����تیعابیة ، أو

النش�����غالھ بأعمال كتابیة وعندما ینتبھ لم یتمكن من الفھم الرتباط المعلومات 
مدرس الذي یقوم بتدریس��ھ وارتباطھ ب المدرسلعدم قناعتھ بوربما ببعض��ھا. 

  خاص في المنزل. 
  أسباب تتعلق في البیئة المدرسیة والصفیة ومنھا: . 3

تحطم األثاث ، و س�������وء ترتیب الفص�������ل، و جة الحرارةارتفاع در   
، أقالم و ، كھرباء: عدم توفر الخدمات ، و عدم نظافة المدرسة، و المدرسي

  المقصف المدرسي. و ، میاه شرب، ووسائل، وأوراق و
  أسباب إداریة ومنھا: . 4

 تلمش�������كالاإلدارة عدم اس�������تماع الفرص بین الدروس ،عدم إعطاء   
الغائب أو المشاكس  الضعف في القرارات اإلداریة بحق الطالب، أو  الطلبة

   وغیر المنضبط.
قادراً على االس�������تحواذ على انتباه  المدرساإلجراءات التربویة التي تجعل 

  الطلبة: 
دائماً إلى اس������تحداث أس������الیب، وفنیات  ان یس������عى، درسینبغي على الم

متنوعة، وإجراءات تتمیز بالتجدید واإلبداع، بغیة االس�����تئثار بانتباه طالبھ، 
  سیة لتحقیق أھدافھ من عملیة التعلم التي یقوم بھا. االحصة الدر والط

اإلخالص في العمل، والنیة الص�������ادقة في العطاء، والخوف من هللا،  . 1
ن لدى الطالب تص�����وراً ت بد من فھمھا، وال مجال   بأن ھذه المادة الكّوِ

 ھا.مدرسللتقصیر فیھا بسبب جدیة 
حسن جلوسھم بالطریقة  عن طریق،  تحقیق التالؤم الجسمي للطالب  . 2

 ،التي تجعلھم ق��ادرین على التركیز، فیمنع االتك��اء ومض�������غ اللب��ان 
 والنوم على الطاولة.... الخ. ،واألكل والشرب

، ونظافة  : كترتیب المقاعد یھیئ البیئة المدرس������یة الص������فیة للطالب  . 3
، وتقلیل  ومنع األص������وات الداخلة والخارجة ، الفص������ل والس������بورة

 .  العوامل المشتتة لذھن الطالب
كل  . 4 ھاء من  قة لالنت لذھني والعقلي للطالب بمنحھم دقی یحقق التالؤم ا

كل ما یتعلق  ، وتفریغ ش������عورھم من ما یش������غلھم عن الدرس المقرر
خواطر... " ثم یبدأ ، و أفكارو ، جغرافیاو ،بالدرس الس����ابق " تاریخ 

معھم باس������ترجاع المعلومات المتعلقة بالمادة، التي لھا عالقة بالدرس 
 الجدید. 

ستفسارات الطلبة  . 5  من غیر،  حتى ال یشغلھم -إن وجدت  -یرد على ا
 أن یقوم ھو باستثارتھا.



ختب��ارات أو الواجب��ات، أو أوراق العم��ل إن یخبر الطلب��ة بنت��ائج اال  . 6
 وجدت. 

یھیئ الطلبة لموضوع الدرس الجدید باألسالیب المشار إلیھا ویعلمھم  . 7
لما ھو متوقع منھم أن یتعلموه في الحص���ة الدرس���یة وذلك عن طریق 

 إخبارھم بأھداف التدریس.
جید لتش�������ویق الطلبة عن طریق:   نحوٍ توظیف أس�������الیب التدریس ب  . 8

 . العلمیة حكایة القصص ، أو ة التحفیزطرح أسئل
أثناء التدریس، حتى یتم التالقي البص�������ري في ینظر إلى الطلبة دوماً  . 9

 نھم.  یبینھ وب
 . غرفة الصفینوع من موقعھ في  .10
الرأس و ، ینوع من اإلشارة واإلیماءة الجسدیة (كحركات الذراعین .11

طي و ، وض����ع األص����ابع على الفمو ، والعینین والحاجبین والش����فتین
یحك و ، یتكئ على منض�������دةو ، ض�������رب كف على كف، والذراعین

 .یشبك بین أصابعھ... الخ)  و ، رأسھ
طرح أس������ئلة فجائیة مثل لجذب انتباه الطلبة  اً توظیف األس������ئلة جید .12

، التي یكتش���ف منھا  تنویع األس���ئلة المطروحة، و للطالب غیر المنتبھ
 الدرس.لفقرات سیر واستیعابھم مدى فھم الطلبة 

أن یأتي ببعض المعلومات اإلثرائیة المش�������وقة، وإغناء الحص�������ة  .13
 یخرج عن موضوعھا.  الدرسیة، بشرط أالّ 

 ؛ ھامش��یة، أو خارجة عن الدرس وض��وعاتعدم االس��تطراد في م .14
 ألن ذلك من شأنھ تشتیت االنتباه. 

 أثناء سیر الدرس.  في أسماء الطلبة عمالاست .15
 إذا كان طویالً.  السیمارس، وأثناء الد قصیرة في مدداً یعطي  .16
  ،  الفكاھة والمزاح: بحیث تكون الفكاھة متص�����لة بالمنھج عمالاس�����ت .17

 افتعاالً. المدرسوال یفتعلھا 
  

  : سابعاً. مھارة التھیئة للدرس ومھارة إغالقھ
  
  مھارة التھیئة للدرس  (مقدمة الدرس): -أ

  ا:تـعـریـفـھ
الطلبة للدرس الجدید بحیث عداد إأو یفعلھ بقص���د  المدرسكل ما یقولھ   
  ذھنیة أو انفعالیة وجسمیة قوامھا التلقي والقبول . ةفي حال نیكونو

  :أھدافھـا  



 تركیز انتباه الطلبة على المادة العلمیة الجدیدة. . 1
 وضع إطار مرجعي لتنظیم األفكار والمعلومات .  . 2
 توفیر استمرار العملیة التعلیمیة .  . 3

  أنـواعـھــا : 
ویتصف ھذا النوع من التھیئة بمجموعة من الخصائص  : ةھیتھیئة توجی -1

  أھمھا :
 تُعتمد أساساً لتوجیھ انتباه الطلبة نحو الموضوع الذي یروم تدریسھ لھم. -أ

یعتمد المدرس نشاطاً أو شخصاً أو شیئاً أو حدثاً . یھتم بھ الطلبة ولھم  -ب
موض��وع الدرس ، معرفة س��ابقة بھ . كنقطة بدایة لتوجیھ انتباھھم نحو 

 أو إثارة اھتمامھم بھ.
یقدم إطاراً یس���اعد الطلبة على تص���ور األنش���طة التعلیمیة التي س���وف  -ج

 یتضمنھا الدرس.
  یساعد على توضیح أھداف الدرس.  -د
: ویتص���ف ھذا النوع من التھیئة بخاص���یة رئیس���ة ھي انھا تھیئة انتقالیة  -2

من المادة التي س������بقت  تعتمد في األس������اس لتس������ھیل االنتقال التدریجي
معالجتھا إلى المادة الجدیدة، أو من نشاط تعلیمي إلى نشاط آخر. ویعتمد 
المدرس عادة على األمثلة التي یمكن ان یقاس علیھا، وعلى األنش�������طة 
التي یعرف ان الطلبة مولعون بھا ولھم خبرة بھا ، وذلك لتحقیق االنتقال 

  . التدریجي المنشود
ویعتم��د ھ��ذا النوع لتقویم م��ا تم تعلم��ھ قب��ل االنتق��ال إلى : تھیئ��ة تقویمی��ة -3

ویعتمد ھذا النوع إلى حد كبیر على األنش����طة  أنش����طة أو خبرات جدیدة.
المتمركزة حول الطالب ، وعلى األمثلة التي یقدمھا إلظھار مدى تمكنھ 

 من المادة العلمیة.
  (خاتمة الدرس) : ھـارة غـلـق الـدرسم -ب
لق متممة لمھارة التھیئة ، ویمكن الوص������ول إلیھا عندما یتم تُعد مھارة الغ   

الحكم بأن األھداف الرئیس������ة والمبادئ ومكونات الدرس التي قد تم تعلمھا . 
وتعد مھارة الغلق أحد التطبیقات المباش��رة للمدرس��ة الجش��تالطیة التي تعتمد 

الصورة  على مبدأ اإلدراك الكلي لألشیاء ، إي ان اإلنسان یسھل علیھ إدراك
الحس�������یة أو العقلیة الكلیة قبل إدراكھ لألجزاء التفص�������یلیة التي تتكون منھا 
الص�ورة . وال نقص�د بمھارة الغلق مجرد تلخیص س�ریع للمادة، بل مس�اعدة 
الطالب على إدراك الترابط المنطقي بین عناصر الموضوع الواحد، ویمكن 

لدرس الحالي والدرس ان یتم الترابط بین عناص�����ر الدرس الواحد ، أو بین ا
  السابق . كما ان مھارة الغلق یمكن اعتمادھا لجزء محدد من الدرس الواحد.



 المدرسن مھي تلك األقوال واألفعال التي تص�������در إذاً مھارة الغلق   
  .بقصد إنھاء عرض الدرس

  تصنیفات مھارة الغلق
ھناك تصنیفات متعددة لمھارة الغلق ، إذ یرى بعض المتخصصین ان ھناك 

:  
 .المدرسغلقاً تعلیمیاً : وھذا یشیر إلى الترابط الذي یقوم بھ 

  .المدرسغلقاً إدراكیاً : وھو الترابط الذي یقوم بھ الطلبة بمساعدة 
 :أنواع الغلق

  . غلق المراجعة : 1
یة    یة منطق ھا بة إلى ن باه الطل حاول جذب انت نھ ی بأ ھذا النوع  ویتمیز 

.  المدرسللدرس ویُعتمد لمراجعة النقاط الرئیس�������ة في العرض الذي قدمھ 
یلخص ، كم���ا یراجع التت���ابع المعتم���د في تعلم الم���ادة في أثن���اء العرض و

م یربط الدرس بمفھووالمناقشات التي یقدمھا المتعلمین حول موضوع معین.
 رئیس أو مبدأ عام سبق دراستھ.

  غلق النقل:  -2
ویتمیز ھذا النوع بأنھ یحاول ان یلفت انتباه المتعلمین إلى نقطة نھایة   

لدرس .  یطلب من المتعلمین أن ینموا معارف جدیدة من مفاھیم س�������بق وا
یس���مح للمتعلمین بممارس���ة ما س���بق ان تعلموه أو تدربوا علیھ . ودراس���تھا. 

فر فیھ الش�����روط ایجب أن یتومھما كان نوع الغلق المعتمد وبص�����ورة عامة 
  یة : تاآل

 جذب انتباه الطالب وتوجیھھم لنھایة الدرس .  . 1
 مساعدة الطلبة على تنظیم المعلومات . . 2

 . مة في الدرس وتأكیدھامھإبراز النقاط ال



  ثامناً. مھارة وضوح الشرح والتفسیر :
الدروس إذا لم  ال فائدة من قراءة؛ إذ یعد الفھم أس�������اس عملیة التعلم 

 ولعل من أھم أھداف التعلیم ھو تعدیل الس�����لوك ولن، یفھم الطالب معناھا 
یتم ذلك إذا لم یفھم المتعلم معنى ما یقرأ فھماً ص����حیحاً ومن ھنا كانت الدقة 

تقدیم المادة بحیث توافق صعوبتھا وسھولتھا مستوى الطالب في  ضروریة
ولكي یكون الفھم علینا أن ، الزمني ونض���جھ العقلي  في التحص���یل وعمره

وھكذا وص�������والً إلى المعاني  نتدرج بالموض�������وعات بحیث نبدأ بالس�������ھل
ألنھا ؛ القص����یرة  ، وعلینا أیض����اً أن نبدأ بالجمل مةمھالمجردة والمفاھیم ال

 تحقیق الفھمإلى . وكل خطوة في الدرس تھدف  الفھم من الطویلةأسھل في 
، لفھم الموض�������وع الج��دی��د  طلب��ةة التمھی��د الغرض منھ��ا تھیئ��ة الفخطو، 

، الغرض منھا أن یفھم الطلبة معنى ما یقرؤون  وخطوة قراءة الموض�����وع
وش���رح ، فھم الطلبة بما طالعوه  ومناقش���ة األفكار الغرض منھا قیاس مبلغ

وفھم  ت الغرض منھ����ا التعرف على معن����اھ����ا من أج����ل فھمھ����االمفردا
   .الموضوع

 ولعل ش��رح المعاني والمفردات والمص��طلحات من أھم الخطوات في
یلیھا إیض��اح ، فالكلمات ھي الوحدات األس��اس��یة للفھم ، الوص��ول إلى الفھم 

أن العبارة تحتاج إلى تحلیل في ش������ك  فال، المعنى اإلجمالي  ثم، العبارات 
 المدرسوال تنتھي مھمة ، المألوف  من أجل تقریبھا من الش������كل یس������یروت

بد من الربط بین  ال بل، العبارات  یس��یربتفھیم معاني المفردات الص��عبة وت
الذي یتكون  جمیع ھذه العبارات فیما یؤدي في النھایة إلى المعنى اإلجمالي

 .من جمیع العبارات
على األس���لوب  یعتمد، وأن یكون واض���حاً في ش���رحھ  المدرسوعلى 

الش�����رح الجید یجذب الطالب إلى متابعة إذ إن .  الش�����ائع والعبارة الس�����ھلة
ویمكن اإلفادة من ش������روح الطلبة ، والتفاعل معھ والمش������اركة فیھ  الدرس

بحیث تكون أساساً في  اومصطلحاتھم التي یستعملونھ وتفسیراتھم وكلماتھم
ً  تعملھالخطأ ویسویصحح  فیبدأ بالصوابوتفسیره ،  المدرسشرح    .أیضا

  : مكونات مھارة الشرح والتفسیر
منھا  أربعة، وتتألف مھارة الش�������رح والتفس�������یر من ثمانیة عناص�������ر  

  :ھا وھيعتمادون باالمدرسیُنصح فیھا مرغوبة 
سل عتمادا -أ سیر المسل ما یقدمھ  في درس: بحیث یراعي الم المترابط التف

حروف العطف  عملفیست من نصوص أو أسئلة اتساق الجمل وترابطھا
  .المنطقي وأدوات االستفھام وارتباط النتیجة بالسبب والتسلسل

 : وتص����لح ھذه المھارة لكل المواد ولكنھا قانون -قانون مثال عمالاس����ت-ب
وھي تتطلب تقدیم ملخص عام أو ، واضحة في علم الھندسة والحساب 



نأتي باألمثلة لتوضیح القانون وتطبیقھ على األمثلة  ثم، قاعدة أو قانون 
  .باألمثلة ثم البرھنة على صحتھ، 

 السمعیة البصریة: وإلظھار العالقات أو الخصائص وسائلال عمالاست-جـ
  .بصریةالسمعیة والالتقنیات التعلیمیة  درسالم عملبوضوح یست

العنص��ر إعادة : ویتم في ھذا  التطویل – اإلس��ھاب – التكرار المقص��ود -د
ت ونتیجة للتكرار عملاس�������ت الجمل بعبارات أخرى غیر التي وغص�������

 بقص��������د تثبی��ت الم��درسولكن��ھ تطوی��ل مقبول من ، یح��دث التطوی��ل 
وھن��اك أربع��ة عن��اص�������ر غیر .المعلوم�ات وت�أكی��دھ�ا في ذھن الط��ال�ب

  :وھي، ھا عمالباست درسونالم مرغوب فیھا وال یُنصح
نفس��ھ مدرس  التي ینبغي أن یبرأ كلنقص الطالقة: وھو من العیوب  -ھـ���������

 وتتمثل في بتر الجمل وعدم إتمامھا كاإلتیان بالمبتدأ وعدم اإلتیان ،منھا
 .بالخبر أو طرح السؤال وعدم انتظار اإلجابة

ربطھا  بالالمعلومات والخبرات  : عن طریق عرض نقص االس������تمرار -و
 .بما سبقھا من خبرات

ین ال��ذین نج��د ألف��اظھم لم��درس�������اعیوب  الغموض: وھو عی��ب كبیر من-ز
مما یدل  ونجد تش�ویش�اً في العرض والش�رح، غامض�ة تحتاج إلى ش�رح 

للموض����وع الذي یفس����ره فكیف یس����تطیع نقلھ إلى  المدرسعلى عدم فھم 
 ) .(فاقد الشيء ال یعطیھ: یقال  وكما، الطلبة 

ن الذی درس��ینالم لدى : وھو عیب نجده المفردات والتعابیر غیر المالئمة -ح
 ون كلمات ومفاھیم ص���عبة أو غیر مالئمة بحیث تعطي إیحاًء أوعملیس���ت

  .المدرسفیفھم الطالب شیئاً مغایراً لما یقصده ، معنى غیر مقصود 
أن یكون شرحھ واضحاً وأن یستعین بالعناصر األولى  مدرسفعلى كل   

ً فیھا كي یحقق تعلم المرغوبة   .لدى الطالب ا
  

  وطرحھا :تاسعاً. مھارة صوغ  األسئلة 
إن اس���تعمال األس���ئلة في التدریس قدیم قِدم اإلنس���ان ، وُعد اس���تعمال   

األسئلة طریقة التدریس التي طورھا سقراط في القرن الخامس قبل المیالدي 
یس�������تعملھا إلى اآلن . كما یمكن ان تعتمد ألغراض  مدرس، وما زال كل 

كبیرة داخل  ش�����تى ، وفي مواقع مختلفة من الدرس. وتؤدي األس�����ئلة وظیفة
الصف ، فھي تساعد على االندماج في الدرس بنشاط ، كما انھا تمثل وسیلة 
فعالة في تنمیة اس�����تقاللیة الطلبة في التعلم ، كما انھا تؤثر بنحٍو مباش�����ر في 
تنمیة مھارات التفكیر ، وقد وجد ان ھناك عالقة قویة بین مس��تویات التفكیر 

ة الم��درس وبین نوع األس�������ئل��ة التي تظھر في إج��اب��ات الطلب��ة عن أس�������ئل��



المطروحة . كما انھا تساعد المتعلمین على التوصل بأنفسھم إلى المعلومات 
  ، فیكون دورھم ایجابیاً في العملیة التعلیمیة.

 درسویمكن تعریف األسئلة الصفیة بأنھا : (األسئلة التي یطرحھا الم    
  داخل الصف وبشكل یومي) .

  ة :األسئلة الصفی أنواع
: وھي أس�����ئلة تھتم بعملیة التعلم والتركیز علیھا ومحاولة  أس�����ئلة تعلیمیة) أ

   تزوید الطالب بالمعارف والمھارات . وتمتاز بأنھا:
 عملیة التعلیم لزیادة التعلم وتقدمھ .  فيتستعمل  . 1
 الكتشاف المبادئ والقوانین ذات التطبیقات العامة.  المدرستقود  . 2
 ة . تراعي الفروق الفردیة بین الطلب . 3
الطلبة ومحاولة عالج الضعف  غالطعلى تشخیص أ المدرستساعد  . 4

  فیھم .  
  (التقویمیة):اریة ب) األسئلة االختب

وھي األس�������ئلة التي تطرح في نھایة الدرس لغرض التحقق من مدى 
  فاعلیتھ ومدى اكتساب الطلبة للمعلومات والمھارات . وھي:

 تحقق من أھداف. التعلیم لقیاس مدى ما ةتستعمل في نھایة عملی . 1
 ترمي إلى التحقق من تعلم الطلبة للحقائق والمبادئ.   . 2
 تتخذ صیغة موحدة لجمیع الطلبة .  . 3
 في الحكم على مستوى الطلبة.  المدرسھا عملیست . 4
 تسبب قلقا لدى معظم الطلبة یسمى قلق االختبار. . 5

 
  
  ة :األسئلة الصفیوغ صكیفیة 
األسئلة والتنویع  وغعلى حسن ص ةال تقتصر مھارات األسئلة الصفی  

بل تعتمد أیض�������ا على المھارة في إلقاء األس�������ئلة ، في مس�������تویاتھا الفكریة 
من أھم عناصر التدریس  دھ یعوغ. فنجد أن بناء السؤال وحسن صھاوتوجیھ
فقد  نھ ،الس�����ؤال من أھم العوامل المؤثرة في اإلجابة ع وغالن ص�����؛ الجید 

 ً إذا ص���یغ بطریقة غیر مناس���بة فلن نتمكن من ف  ،یكون الس���ؤال مھما وھادفا
مھارات إلقاء األس��ئلة وتوجیھھا من  عدّ تحقیق الھدف من الس��ؤال .  ویمكن 

المھارات األس��اس��یة والمھمة في تنفیذ عملیة التدریس . فقد یكون الس��ؤال قد 
ألسالیب  المدرسولكن بسبب افتقار ، بطریقة ممیزة تثیر التفكیر  غتمت صی

لذا یجب لة تكون إجابات الطلبة لیس����ت على الوجھ المطلوب . توجیھ األس����ئ
ان ترتبط األس�������ئلة بموض�������وع الدرس والخبرات الواقعیة للطلبة، ویكون 

ان یطرح و توقیت طرح األس�ئلة س�لیماً على وفق أجزاء الدرس ومناس�باتھا.



السؤال بصوت طبیعي یتفق كثافة وتنغیماً مع المناسبة التعلیمیة ، وأن یبتعد 
وض�������وح األس�������ئلة من حیث اللغة وألفة والتأكد من  ن التھدید والتكلف ،ع

األلفاظ لیس�������ھل فھمھا ، وتنوعھا من حیث النوع : ش�������فویة ، وتحریریة ، 
وعملیة ، وضرورة تدرج األسئلة من السھل إلى الصعب ، ومن الیسیر إلى 

  المركب، وان یحمل كل سؤال إجابة واحدة.
  لبة:من إجابات الط المدرسموقف 
االس�������تحس�������ان لجواب الطالب المدرس من الض�������روري أن یظھر   

وتش������جیعھ وزرع الثقة فیھ لحملھ على تكرار المش������اركة ، وتقبل اإلجابات 
حتى لو كان فیھا نقص أو خطأ ، والس����ماح للطلبة بمناقش����ة أجوبة زمالئھم 

  بعنایة واحترام.
  :تجنبھا  المدرسعلى أسئلة یجب 

  :األسئلة المحیرة  -
   ً الس��ؤال لیس كافیا بالتحدید الس��تنباط االس��تجابة درس ما یجد الم غالبا

آخر قبل إعطاء  ولذلك یترك الس����ؤال األص����لي ویس����أل س����ؤاالً ، المرغوبة
الس��ؤال األص��لي ، وعندما یحدث ذلك فأن الطلبة الذین  نالفرص��ة لإلجابة ع

غیر  ألنھم؛ ون في اإلجابة ؤفھموا الس������ؤال األص������لي قد یترددون أو یتباط
  .قد شوش علیھم المدرسمتأكدین من فھمھم للسؤال األول وبذلك یكون 

ق ائھا لحل ھذا التمرین ؟ وأي الطرعتمدالطریقة التي س��ن ما: ) 1مثـ��������ال ( 
  ؟ تجعل حلنا ممتازاً 

لحل التمرین  عتمدھنا إذا كان الطالب یعرف اإلجابة والطریقة التي ت   
، ألنھ غیر متأكد من الجزء التالي منھ ؛ فأنھ قد یتجنب اإلجابة عن الس����ؤال 

  على مرحلتین:مثل ھذا السؤال  وغالطریقة الحسنة لص
 ھا لحل ھذا السؤال؟ عتمدما الطریقة التي سوف ت  - 1
 ق المناسبة لحل ھذا التمرین ؟ ائھل ھذه ھي أكثر الطر - 2

  :األسئلة المركبة  -
ویتكون ، وھي التي تتض��من عددا من األس��ئلة ض��من الس��ؤال الواحد   

سؤالین مرتبطین ومتصلین في سؤال  سؤال المركب من  سماح  من غیرال ال
  ي السؤال . أإلجابة الطالب حتى یسأل عن جز

 أي المثلثین یجب أن نثبت انھما متطابقان ؟ وكیف یساعد ذلك: ) 1مــثــال (
  ب // جـ د ؟  في إثبات أن أ

إلى أن نثبت تاج فبالرغم من أن الطالب قد یعرف المثلثین اللذین نح  
أنھما متطابقان فأنھ قد ال یعرف أن المثلثین المتطابقین سیساعدان في إثبات 

  أن 
  أ ب // جـ د



  :ویمكن أن یصاغ السؤال السابق ھكذا
  ن ؟اب أن نثبت أنھما متطابقجأي المثلثین ی ◄
  .ب // جـ د  یمكننا إثبات أن أ كیف أن تطابق المثلثین ◄

  
  :األسئلة الناقصة -

تبدیدا وض������یاعا للوقت وش������یئا غیر  دعالس������ؤال الناقص یُ  عتمادإن ا  
  ضروري . 

  ماذا عن ھاتین الزاویتین ؟: ) 1مثال (

 فقد ینظرون إلى ، لدیھم عادة التفكیر بص����وت عال  درس����ینبعض الم
زوج من الزوای��ا ویفكرون في كیفی��ة الس�������ؤال عنھ��ا ولكن یمكن أن 

 :يأتیصاغ كما ی

 ھما ؟ مثال : ما العالقة بین 

  أیھما اكبر في القیاس ؟  
  ظھور لفظ التفكیر حول سؤال لیس لھ جواب .  عدّ ویُ 
  :أسئلة التخمین -
أس��ئلة التخمین أو األس��ئلة التي یجاب عنھا بـ�������� ( نعم ) أو ( ال )  تُعدّ    

یمكن تحویل أسئلة التخمین إلى ، ووتقلل من العنایة ، ذات قیمة تربویة قلیلة 
  . أسئلة تحتاج إلى تفكیر جید 

  ب عمودي على ج د ؟ ھل أ:) 1مثال (
الطالب الذي یحاول اإلجابة عن مثل ھذا الس�������ؤال یخاطر وفرص�������تھ في  

ففي مثل الس��ؤال الس��ابق یجب توض��یح . %50اإلجابة الص��حیحة في حدود 
  .  ألنھ یساعد كثیراً ، الشكل المرتبط بھ 

  .ب ، ج د ویمكن أن یصاغ السؤال ھكذا ما العالقة بین أ
  :األسئلة الغامضة -

   ً   للطالب .  وھي التي ال یتضح الغرض منھا فتسبب إرباكا
  ما العالقة بین مساحة الدائرة ومحیطھا ؟ : ) 1مثال (

 و، فھل المقص����ود العالقة العددیة أوھذا الس����ؤال لھ عدة إجابات ص����حیحة 
  عالقة أخرى . و یة ؟ أالعالقة الفیزیائ

  ي : ما النس�����بة العددیة بین مس�����احة الدائرة أتویمكن أن یص�����اغ كما ی  
  ومحیطھا ؟ 

  :أسئلة اإلجابة الجمعیة -
  ،بالرغم من أن الس������ؤال الذي یس������تدعي إجابة جمعیة قد یكون جیداً    

ألنھ عندما یجیب الفصل بصورة جمعیة  ؛ولكن نرى أن قیمتھ التربویة قلیلة 



من تحدید الطلبة الذین أجابوا إجابة ص�حیحة أو  مدرسؤال ال یمكن للس� نع
ً  ،إجابة خاطئة   . وأیھم الذي لم یجب مطلقا

  ( یا شباب ) ؟  طلبةما نوع الشكل الرباعي یا : ) 1مثال (
 ( السریعة ) أسئلة الضرب بالسوط:  

،  المدرسعادة ما یأتي الس���ؤال بالس���وط من غیر إعداد وتخطیط من   
ص��نع الس��ؤال على عبارة جاءت في س��یاق  درس��ینیأتي عندما یرید الم إنما

  ال����������������������������������������������������������ح����������������������������������������������������������دی����������������������������������������������������������ث 
  میل ھذا المستقیم ھو ماذا ؟: ) 1مثال (
   ة؟نظری ةب //ج د بسبب أی لدینا اآلن أ: ) 2مثال (
  األسئلة الموحیة باإلجابة:  

، في ھذا النوع من األس��ئلة قد یتض��من الس��ؤال اإلجابة أو یرش��د إلیھا   
  نوع من األسئلة ال یثیر تفكیر الطالب . وھذا ال
  ؟  الشاشة وحدة إخراجن : إألم تقل : ) 1مثال (

  ؟  اعط مثاالً لوحدات اإلخراجھ وغویمكن إعادة ص
  : المدرساألسئلة التي تتمركز حول  -

بعض  اذكر لن��ا واألفض��������ل . بعض ایع��ازات اإلدخ��الأعطني : ) 1مث��ال (
  ایعازات اإلدخال.

  ؟  لتكمل���ة كت���اب���ة البرن���امجم���اذا علي أن افع���ل بع���د ذل���ك :) 2مث���ال (
  ؟ لتكملة كتابة البرنامجواألفضل ماذا یجب علینا عملھ بعد ذلك 

  أن یتدرب على إتقانھا . مدرسھذه المھارة مھمة جداً یجب على كل 
  الطالقة في إلقاء األسئلة -أ

الش��فویة ، ومن وھذا یتعلق بالتدریب على إلقاء اكبر عدد من األس��ئلة   
، وكذلك تؤدي ھذه المھارة إلى  المدرسثم یكون ھناك تفاعل بین الطالب و

  التدریب على صوغ السؤال صوغاً دقیقاً ومختصراً .
  التعمق في إلقاء األسئلة :-ب

على طرح أس��ئلة تس��تحث تفكیر  المدرسویتعلق ھذا الجانب بتدریب   
  ة عن سؤال سطحي .الطالب وتجعلھ یفكر ، ولیس مجرد تردید إجاب

  التنوع في مستوى األسئلة :  -جـ
كلھا من  درسلیس من المس����تحب أن تكون األس����ئلة التي یطرحھا الم

مس��توى واحد ، كأن تكون كلھا مثالً من مس��توى التذكر ، إذ یجب أن تتنوع 
ھذه األسئلة لتشمل أسئلة التذكر ، والفھم ، والتطبیق ، والتحلیل ، والتركیب 

  . ، والتقویم
  إلقاء أسئلة متشعبة : -د



أي طرح أس�������ئلة متتابعة مترابطة لإلحاطة بموض�������وع معین ، مثالً   
سؤاالً صعباً یصعب على الطلبة اإلجابة عنھ ، فیتبعھ بأسئلة  المدرسیعطي 

أخرى تجزئ ھذا السؤال وتكون تیسیراً وتحلیالً لھ ، ومع المران والتدریب 
الحس الذي یمكنھ من تقدیر درجة ص�������عوبة األس�������ئلة  درسیتكون لدى الم

  ومستواھا .
  إلقاء أسئلة ابتكاریة  -ھـ

، وھي تتض���من أس���ئلة   Open endedوھي أس���ئلة حرة أو مفتوحة   
وجھات نظر وقد ال یكون فیھا إجابة ص���حیحة أو إجابة غیر ص���حیحة ومن 

ي أثناء حص���ة الجدیر بالذكر القول بأنھ یجب عدم اإلكثار من ھذه األس���ئلة ف
الدرس ؛ ألنھا وان كانت تش��جع على المناقش��ة ؛ فھي تثیر الكثیر من اآلراء 

  التي قد ال تنتھي إلى إجابة حاسمة فضالً عن أنھا تستنزف الوقت .
  ما الشروط الواجب إتباعھا عند استعمال األسئلة :

 أالّ تكون ارتجالیة وال تكون إجاباتھا إیحائیة ، وان تعد مسبقاً . . 1
 تراعي الفروق الفردیة للطلبة . أن . 2
أن یتجنب المدرس تحدید طالب معین قبل توجیھ الس���ؤال إلیھ ، وإنما  . 3

یفض�������ل توجیھ الس�������ؤال إلى مجموعة من الطلبة ، ثم تحدید احدھم 
 لإلجابة عنھ.

أن تحتوي األس�������ئلة على مجموعة من األس�������ئلة ذات التفكیر العلمي  . 4
 یر التفكیر العلمي .(المفتوح) التي تشد انتباه الطلبة وتث

 أن یراعي المدرس قواعد حفظ النظام داخل الصف .



  عاشراً. مھارة التعزیز :
  أكد علماء النفس منذ زمن طویل أھمیة التعزیز في عملیة التعلم . إذ 
ال یقتص���ر عملھ على زیادة التعلم وس���رعتھ فحس���ب ، بل ھو وس���یلة فعالة 
لزیادة مش�����اركة الطلبة في األنش�����طة التعلیمیة المختلفة ، فض�����الً على انھ 

 لذا كان من الض���روري ، یس���اعد على حفظ النظام وض���بطھ داخل الص���ف
ھا من غیرنھا مھارة مھمة وأس����اس����یة، و؛ ألھذه المھارة المدرساكتس����اب 

یفقد التدریس أحد خص��ائص��ھ األس��اس��یة ذلك ألنھ عملیة تفاعل إنس��اني بین 
  والطالب. المدرسطرفین ھما 

وقد عدت مھارات التعزیز من أكثر المھارات التدریس������یة أھمیة ؛     
ھا تتیح لل ناتھ كانس�������ان وكقائد للعملیة  مدرسألن فرص�������اً في تنمیة إمكا

یعتم��د التعزیز یج��د من الواج��ب علی��ھ ان ی��درس  م��درسالتعلیمی��ة.فك��ل 
خصائص المتعلمین ویفھمھا ، وھذا یضعھ على الطریق لكي یكون شخصاً 

  یستطیع التعامل مع اآلخرین بكفاءة، یفھمھم ویشجعھم.
  أنواع التعزیز:

في عملی��ة التعلم، وتكس��������ب مھ��ارة تعزیز ولكي تفھم دور التعزیز   
  سلوك الطلبة علیك التركیز على:

بارك هللا وممتاز ، و ، : جید الكلمات مثل واس�������طةالتعزیز اللفظي: ب . 1
أو ھ��ذه إج��اب��ة ص�������حیح��ة ، وھ��ذه فكرة  ، جزاك هللا خیراً و ، فی��ك

 رائعة.....الخ.
حركات الوجھ والیدین مثل: االبتس��امة  واس��طةالتعزیز غیر اللفظي: ب . 2

  أو تقطیب الجبین أو اإلشارة باألصابع أو حركات الرأس. 
االبتس����امة للتدلیل  :معززات غیر لفظیةك س����تعملومن الحركات التي ت  

حركة الرأس للموافقة على ، و على دقة اإلجابة أو س�������المة حدیث الطالب
حركة الرأس یمیناً ، و لرض�������اتقطیب الجبین للتدلیل على عدم ا، و اإلجابة

تحریك اإلبھام في ش���كل دائري س���ریع ، و ویس���اراً للتدلیل على عدم الرض���ا
الید مع ض��م األص��ابع لإلش��ارة  ، وتحریك لإلش��ارة إلى اإلس��راع في العمل

فی��ھ  تعم��لولعل��ك تلحظ أن التعزیز غیر اللفظي ال��ذي تس�������،  إلى التروي
مل في أغلب األحیان من أجل الحركات المختلفة بالرأس أو األیدي یس�������تع

مقاطعة حدیثھ، بحیث یس���تمر في الكالم س���واء في  بالتعزیز س���لوك الطالب 
  یعدل من كالمھ في اتجاه أكثر دقة. ماالتجاه نفسھ أ

أن��ھ من الض�������روري أن یكون التعزیز  الم��درسومن المھم أن یعلم  
التعزیز  ادعتممن المفض���ل اأرتیباً وممالً، لكن ترى  كونمتنوعاً؛ حتى ال ی

اللفظي بمفرده في بعض المواقف، والتعزیز غیر اللفظي في مواقف 
  أخرى؟ أم من المفضل أن یقترن كل منھما باآلخر؟



التعزیز اللفظي مع التعزیز الحركي یقوي بال ش�������ك من أثر  عتمادإن ا  
التعزیز، كما أن نمط من التعزیز أیاً كان نوعھ قد یفید أیض�������اً، فاإلش�������ارة 

الس����تمرار یمكن أن یص����احبھا نمط غیر لفظي آخر كاالبتس����امة باإلص����بع ل
  مثالً.
التعزیز اإلیج����ابي (الجزئي) تعزیز األجزاء المقبول����ة من إج����اب����ة  . 3

 الطالب.
لطالب ھل تذكر قبل  المدرسالتعزیز المتأخر (المؤجل) كأن یقول  . 4

 قلیل قلت لنا كذا .
المرغوب فیھ بنحو التعزیز الس����لبي : إیقاف العقاب إذا أدوا الس����لوك  . 5

  مالئم والتجاھل واإلھمال الكامل لسلوك الطالب .
  تصنیفات التعزیز:

ھا    عددة للمعززات ، من فات مت یات التربویة تص�������نی ظھرت في األدب
، وھي معززات عملیة  1979التصنیف الذي وضعھ توستي وادیسون سنة 

  وقابلة للتطبیق مكونة من عشر فئات ھي:
  االھتمام ، ویضم المعززات اآلتیة:الفئة األولى : 

إقرار رس����مي (كتاب ش����كر أو كتاب توص����یة من ، و اإلطراء والمدیح  
الم��دیر) ، واإلعالن (مث��ل كت��اب��ة مالحظ في لوح��ة اإلعالن��ات أو جری��دة 

 المدرسة) ، التعیین ممثالً للشعبة.
  الفئة الثانیة : المكافآت الملموسة وتضم المعززات اآلتیة:

ات ، وتقدیم الطعام والحلوى المجاني، وإعطاء النجوم إض�����افة الدرج  
 والشارات ، وإعطاء الجوائز (آلة تصویر ، ومذیاع ، وساعة....الخ).

  الفئة الثالثة : أنشطة التعلم الصفیة ، وتضم المعززات اآلتیة:
إعطاء المزید من الواجبات الجذابة ، والمش�������اركة في المس�������ابقات   

 رفعة العلم.المدرسیة، والتكریم یوم 
  المسؤولیات المدرسیة أو الصفیة ، وتضم المعززات اآلتیة: الفئة الرابعة:

لمش�������اركة في اتخاذ القرارات ، وقبول متكرر إعطاء فرص�������ة  ل  
 للمقترحات والتوصیات التي یقدمھا الطالب.

  

  الفئة الخامسة : مؤشرات المكانة والمنزلة ، وتضم المعززات اآلتیة:
ارتداء لباس خاص علیھ اس������م المدرس������ة و لزمالئھ ،التعیین كمراقب   

(شریط فارس الصف) ، وإعطاء مسؤولیة العنایة باألشیاء المحببة للطالب 
 داخل الصف والمدرسة مثل المختبر ، وحدیقة المدرسة ، والمكتبة.

  
  الفئة السادسة : التغذیة المرتدة المكثفة ، وتضم المعززات اآلتیة:

 درجات االمتحان.معرفة متزایدة ب      
  الفئة السابعة : األنشطة الشخصیة ، وتضم المعززات اآلتیة:



التمتع بوقت الراحة بطرائق مقبولة ، ومغادرة المدرس����ة بوقت مبكر   
، ومنح حقوق خاص����ة كالس����ماح باس����تعمال الحاس����وب المدرس����ي أو ھاتف 

 المدرسة.
  اآلتیة:الفئة الثامنة : األنشطة االجتماعیة ، وتضم المعززات 

وتوفیر فرص�ة لحض�ور حفالت توفیر فرص�ة للتحدث إلى األص�دقاء ،   
 ، وتناول الغذاء مع المدرس.المدرسة

  الفئة التاسعة: التخلص من األسالیب البغیضة ، وتضم المعززات اآلتیة: 
 استثناء من التفتیش ، واستثناء من بعض القواعد المدرسیة.  

  الفئة العاشرة : التخلص من جو الصف ، وتضم المعززات اآلتیة: 
تغییر مكان جلوس�������ھ ، مثل االنتقال إلى مكان ھادئ أو االنتقال بعیدا         

  توفیر فرصة لتزیین مكان جلوسھ.، وعن الزمالء المزعجین 
  أمور واجب إتباعھا عند اعتماد التعزیز:

باه لھا عند اعتماد التعزیز ؛ إذ االنت مدرسھناك بعض األمور ینبغي لل
  یجب ان:

إذ لیس من المناس���ب أن ، یتناس���ب حجم التعزیز مع ما قام بھ الطالب  . 1
نتاجھم وأعمالھم بین الطلبة المتنوعین في مستویات إ المدرسیساوي 

ص من ذل��ك إلى أن للتعزیز درج��ات أو مرات��ب خلفي التعزیز، ون
 .ھم ومراتب أعمال تتنوع بتنوع درجات الطلبة

 نواعالتعزیز اللفظي واقترانھ بالتعزیز غیر اللفظي مع تنویع أ اعتماد . 2
 .أمر في غایة األھمیةوأنماطھ التعزیز 

 يءالتعزیز أمر ض�������روري لتش�������جیع الطالب الخجول أو بط عتمادا . 3
التعلم، كما أنھ مھم لتشجیع الطلبة الذین ال یشاركون عادة في النشاط 

زیادة مشاركة ھؤالء الطلبة  مدرسلالدائر في غرفة الصف. ویمكن ل
، كما أنھ من الض����روري أن تكون  ببعض المعززات مثل االبتس����امة

، ي ، والتعزیز مباش���ر وفور ، وس���ھلة ةیس���یراألس���ئلة الموجھة إلیھم 
مما یسھم في زیادة مشاركتھم تدریجیاً من أجل الحصول على تعزیز 

 . المدرس
الس��لوك مباش��رة ، ألنھ إذا تأخر یفقد ویتبع التعزیز االیجابي أو الس��لبي   

  الجدوى منھ.
  

  احدى عشر. مھارة استخدام التغذیة الراجعة :
تعرف التغ��ذی��ة الراجع��ة: ب��أنھ��ا عملی��ة تزوی��د الفرد بمعلوم��ات عن   

مس�������توى أدائھ لدفعھ إلنجاز أفض�������ل على االختبارات الالحقة عن طریق 



القول : إن التغذیة الراجعة تصحیح األغالط التي یقع فیھا. وباختصار یمكن 
ھي إعالم الطالب بنتیجة تعلمھ عن طریق تزویده بمعلومات عن س���یر أدائھ 
بنحٍو مس��تمر ، لمس��اعدتھ على تثبیت ذلك األداء ، إذا كان یس��یر في االتجاه 
الص�������حیح ، أو تعدیلھ إذا كان یحتاج إلى تعدیل . وھذا یش�������یر إلى ارتباط 

بالمف یة التقویم بوص�������فھا إحدى مفھوم التغذیة الراجعة  ھوم الش�������امل لعمل
الوس������ائل التي تعتمد من أجل ض������مان تحقیق أقص������ى ما یمكن تحقیقھ من 

  التعلمیة إلى بلوغھا . -الغایات واألھداف التي تسعى العملیة التعلیمیة 
  وھناك نوعان من التغذیة الراجعة:

 بعد أن  التغذیة الراجعة البعدیة : ھي عبارة عن معلومات تقدم للطالب
  یقوم بالعمل المكلف بھ .

  التغذیة الراجعة القبلیة : عبارة عن معلومات تس�������بق العمل ، وتوجھ
 الطالب إلى اإلعداد لذلك العمل .

 أھمیة التغذیة الراجعة :
للتغذیة الراجعة أھمیة عظیمة في عملیة التعلم ، والسیما في المواقف   

الرقابة ، والض��بط ، والتحكم الص��فیة . إذ إنھا ض��روریة ومھمة في عملیات 
، والتعدیل التي ترافق عملیات التفاعل والعلم الص�������في وتعقبھا . وأھمیتھا 
سلوك وتطویره إلى األفضل . فضالً عن  ھذه تنبثق من توظیفھا في تعدیل ال

لطالبھ  المدرسدورھا المھم في اس��تثارة دافعیة التعلم ، عن طریق مس��اعدة 
حیحة فیثبتھا ، وحذف االس����تجابات غیر على اكتش����اف االس����تجابات الص����

  الص��������������������������������������ح��������������������������������ی��������������������������������ح��������������������������������ة أو 
  إلغائھا .

لطلبتھ بالتغذیة الراجعة یمكن أن یسھم إسھاما كبیرا  المدرسإن تزوید   
ھذا  جھ في المواقف والخبرات التعلمی�ة . ل ما ند فاعلی�ة التعلم ، وا في زیادة 

ده الذي یُعنى بالتغذیة الراجعة یس�������ھم في تھیئة جو تعلمي یس�������و درسفالم
ما  الم�درساألمن والثق�ة واالحترام بین الطلب�ة أنفس�������ھم ، وبینھم وبین  ، ك

یساعد على ترسیخ الممارسات الدیمقراطیة ، واحترام الذات لدیھم ، ویطور 
  المشاعر اإلیجابیة نحو قدراتھم التعلمیة والخبراتیة .

  
  

  خصائص التغذیة الراجعة : 
للتغذیة الراجعة ثالث خصائص یفترض التربویون وعلماء النفس أن   

  ھي :



الخاص���یة التعزیزیة :  أن إش���عار الطالب بص���حة اس���تجابتھ یعززه ،  . 1
 ویزید احتمال تكرار االستجابة الصحیحة في ما بعد .

الخاص����یة الدافعیة : إذ تس����ھم التغذیة الراجعة في إثارة دافعیة المتعلم  . 2
لمتعلم یس�������تمتع للتعلم واإلنج��از ، واألداء المتقن . مم��ا یعني جع��ل ا

 بعملیة التعلم ، ویقبل علیھا بشوق .
  الخاصیة الموجھة : . 3
تعمل ھذه الخاصیة على توجیھ الفرد نحو أدائھ ، فتبین لھ األداء المتقن   

فیثبتھ، واألداء غیر المتقن فیحذفھ ، فیتالفى مواطن الضعف والقصور لدیھ 
وبة ، وتص�������حح . لذلك فھي تعمل على تثبیت المعاني واالرتباطات المطل

  األغالط .
  أنواع التغذیة الراجعة :

للتغذیة الراجعة أنواع وص�������ور كثیرة ومتعددة ، فمنھا ما یكون من   
یداً  ما یكون أكثر تعق ھا  لذي یتمثل في ( نعم أو ال ) ، ومن ھل ا النوع الس�������
وتعمقاً ، كتقدیم معلومات تص��حیحیة لالس��تجابات كالتي أش��رنا إلیھا س��ابقاً ، 

یكون من النمط ال��ذي تتم فی��ھ إض��������اف��ة معلوم��ات ج��دی��دة إلى ومنھ��ا م��ا 
االستجابات . وقد قدم الباحث (ھوكنج ) تصنیفاً ألنواع التغذیة الراجعة على 

  وفق أبعاد ثنائیة القطب ، وذلك على النحو اآلتي :
  . تغذیة راجعة بحسب المصدر ( داخلیة ـ خارجیة ) :1

العوام��ل التي تؤثر في المتعلم ، فھي تُع��دّ التغ��ذی��ة الراجع��ة من أھم   
تشیر إلى مصدر المعلومات التي تتوافر للمتعلم عن طبیعة أدائھ لمھارة ما . 
فمصدر ھذه المعلومات إما أن یكون داخلیاً ، وإما أن یكون خارجیاً ، وتشیر 
التغذیة الراجعة الداخلیة إلى المعلومات التي یكتس�������بھا المتعلم من خبراتھ 

لى نحو مباش���ر . وعادة ما یتم تزویده بھا في المراحل األخیرة من وأفعالھ ع
  تعلم المھارة ، ویكون مصدرھا المتعلم ذاتھ .

أما التغذیة الراجعة الخارجیة فتش�������یر إلى المعلومات التي یقوم بھا   
، أو أیة وس��یلة أخرى بتزوید المتعلم بھا ، كإعالمھ باالس��تجابة غیر درسالم

لض����روریة ، التي یجب تجنبھا أو تعدیلھا ، وغالبا ما الص����حیحة ، أو غیر ا
  یتم تزوید المتعلم بھا في بدایة تعلم المھارة .

  . التغذیة الراجعة بحسب زمن تقدیمھا ( فوریة ـ مؤجلة ) :2
فالتغذیة الراجعة الفوریة تتص�����ل وتعقب الس�����لوك المالَحظ مباش�����رة ،   

رش�������ادات المطلوبة لتعزیز وتزود المتعلم بالمعلومات ، أو التوجیھات واإل
  السلوك ، أو تطویره أو تصحیحھ .

عد مرور مدة    غذیة الراجعة المؤجلة فھي التي تعَطى للمتعلم ب ما الت أ
زمنی�ة على إنج�از المھم�ة، أو األداء ، وق�د تطول ھ�ذه الم�دة ، أو تقص�������ر 

  بحسب الظروف .



  :  . التغذیة الراجعة بحسب صورة معلوماتھا ( لفظیة ـ مكتوبة )3
یؤدي تقدیم التغذیة الراجعة بص�������ورة معلومات لفظیة ، أو معلومات   

  مكتوبة إلى استجابة المتعلمین إلى اتساق معرفي لدیھم .
  .  التغذیة الراجعة بحسب التزامن مع االستجابة ( متالزمة ـ نھائیة ) :4

 درستعني التغ��ذی��ة الراجع��ة التالزمی��ة : المعلوم��ات التي یق��دمھ��ا الم��   
لم مقترنة بالعمل ، وفي أثناء عملیة التعلم أو التدریب ، وفي أثناء أدائھا للمتع

. في حین أن التغذیة الراجعة النھائیة تُقدم بعد إنھاء المتعلم لالس�����تجابة ، أو 
 اكتساب المھارة كلیاً .

  . التغذیة الراجعة االیجابیة والسلبیة : 5
تي یتلق��اھ��ا المتعلم عن التغ��ذی��ة الراجع��ة اإلیج��ابی��ة : ھي المعلوم��ات ال  

إجابتھ الص�������حیحة ، وھي تزید من عملیة اس�������ترجاعھ لخبرتھ في المواقف 
  األخرى . 

أما التغذیة الراجعة الس������لبیة فتعني : تلقي المتعلم لمعلومات عن اس������تجابتھ 
  غیر الصحیحة ، مما یؤدي إلى تحصیل دراسي أفضل .

ـ������������� التغذیة الراجعة المعتمدة على المحاوالت المتعددة ( ص�������ریحة ـ  6
  صریحة ) :  غیر

م  الطالب بأن  درسوالتغذیة الراجعة الص�������ریحة : ھي التي یخبر فیھا ال
إجابتھ عن الس�������ؤال المطروح ص�������حیحة ، أو غیر ص�������حیحة ، ثم یزوده 

ینس��خ بالجواب الص��حیح في حال اإلجابة غیر الص��حیحة ، ویتطلب منھ أن 
  على الورق الجواب الصحیح مباشرة بعد رؤیتھ لھ.

الطالب بأن  درسأما في التغذیة الراجعة غیر الص�������ریحة فیُعلم الم  
إجابتھ عن الس������ؤال المطروح ص������حیحة أو غیر ذلك ، ولكن قبل أن یزوده 
بالجواب الصحیح في حالة اإلجابة غیر الصحیحة ، ثم یعرض علیھ السؤال 
مرة أخرى ، ویطلب منھ أن یفكر في الجواب الصحیح ، ویتخیلھ في ذھنھ ، 

 المدرسد ، یزوده مع إعطائھ مھلة محددة لذلك ، وبعد انقض��اء الوقت المحد
  بالجواب الصحیح ، إن لم یتمكن الطالب من معرفتھ .

  التغذیة الراجعة : المدرسكیف یقدم 
ھام    مدرسإن من م غذیة  ال قدم معلومات الت في غرفة الص�������ف أن ی

الراجعة الض�������روریة ، أو اإلش�������ارة إلیھا لطالبھ، وعلیھ أن یتأكد من أن 
عمل والمعلومات المقدمة إلیھ في الطالب یس�������تطیع أن یلحظ العالقة بین ال

و كان العمل التغذیة الراجعة . فإن كانت البیئة المثیرة معقدة أو جدیدة ، أ
أن یخطط لكیفیة توجیھ الطلبة إلدراك درس ن على المتعیَ معقداً أو جدیداً ؛ 

أیض���اً أن یحاول  المدرسمعلومات التغذیة الراجعة المھمة . كما یتعین على 
الفرص�������ة أن یقدم معلومات التغذیة الراجعة بعد أداء العمل  كلما أتیحت لھ



مباش�����رة . وإذا تعذر ذلك كما ھي الحال داخل غرفة الص�����ف ، عندئذ یجب 
مدرسعلى  قدم  ال تذكرون أعمالھم لكي ی بة ی أن یخطط لطرائق تجعل الطل

لت حیة ، أو  ما زا یة الراجعة في وقت تكون األعمال  غذ لھم معلومات الت
  لذاكرة .حاضرة في ا

  
  شروط التغذیة الراجعة :

تغ��ذی��ة الراجع��ة في المواقف العتم��اد ال درسلكي تت��اح الفرص للم��  
، وتحقیق األھداف المرجوة في عملیات التحسین والتطویر التي یُراد الصفیة

  إحداثھا في العملیة التعلیمیة التعلمیة ، ال بد أن تتوافر الشروط اآلتیة :
  اجعة بالدوام واالستمراریة .یجب أن تتصف التغذیة الر  .1
 یجب أن تتم التغذیة الراجعة في ضوء أھداف محددة. .2
 یتطلب تفسیر نتائج التغذیة الراجعة فھماً عمیقاً ، وتحلیالً علمیاً دقیقاً. .3
یجب أن تتصف عملیة التغذیة الراجعة بالشمولیة ، بحیث تشمل جمیع  .4

ین على اختالف المدرس������عناص������ر العملیة التعلیمیة التعلمیة ، وجمیع 
 مستویاتھم التحصیلیة والعقلیة والعمریة .

یجب أن تُس��تعمل في عملیة التغذیة الراجعة األدوات المطلوبة بص��ورة  .5
 دقیقة.

 

 اثنا عشر. مھارة تنویع أسالیب التقویم  :
تتض���من العملیة التعلیمیة عدداً من العناص���ر منھا الطالب ، والمنھج ، 

، وكلھ��ا تخض�������ع لعملی��ة التقویم، والتقویم عملی��ة منظم��ة لجمع الم��درسو
المعلومات عن ظاھرة ما ، وتص����نیفھا ، وتحلیلھا وتفس����یرھا لمعرفة مدى 
بلوغ األھداف المحددة مس��بقاً، وذلك للوص��ول إلى أحكام عامة بھدف اتخاذ 

  وقد یكون التقویم كمیاً أو كیفیاً . القرارات المالئمة . 
كثیرة في العملیة التعلیمیة ، فھو یس�������اعد الطالب على  وللتقویم فوائد

یساعد المدرس على معرفة كما رؤیة نقاط ضعفھ ومدى تقدمھ في ما یتعلمھ.
م���دى تحقق األغراض واألھ���داف التي وض�������عھ���ا . ونت���ائج التقویم تق���دم 

  للمسؤولین وأولیاء األمور صورة عن مدى تقدم الطالب وانجازاتھ.
  وسائل تقویم الطالب:

التقویم بمعناه الواس�������ع یتعدى االمتحان على الرغم من ان االمتحانات   
من الوس������ائل المھمة في تقویم الطالب ، إالّ ان ھناك وس������ائل أخرى للتقویم 

  منھا:



مالحظة س��لوك الطالب داخل الص��ف عن طریق مش��اركتھ الفعالة في  . 1
 وإجاباتھ وحماستھ .ونوع األسئلة التي یطرحھا ، شرح الدرس، 

ملف خاص بكل طالب یدون فیھ التزامھ وس�������رعتھ وقدرتھ على فتح  . 2
 تنفیذ األعمال والواجبات واألنشطة التي یكلف بھا.

یات مبتكرة وما  . 3 عال ما ینجزه من ف كاري من حیث  یل العمل االبت تحل
 یصنعھ من أدوات أو أجھزة .

 تسجیل نتائجھ في االختبارات المختلفة والتي تكون بصورة : . 4
 لیة:وفیھا یكلف الطالب بانجاز عمل معین ، مثالً ینشئ االختبارات العم

ملفاً جدیداً ، أو یدخل برنامجاً إلى الحاس��وب ، أو ینفذ برنامجاً مخزوناً 
. 
  ، االختبارات الش���فویة: وتقدم ھذه االختبارات بص���ورة أس���ئلة ش���فویة

وتكون اإلجابة عنھا ش��فویة أیض��اً . أي ال یكون ھناك اس��تعمال للورقة 
شمولیة والموضوعیة .وتفید في والقلم  . وتمتاز ھذه االختبارات بعدم ال

قیاس قدرة الطالب على التلفظ وجرأتھ وس�������رعة بدیھیتھ فض�������الً عن 
 المادة العلمیة.

 االختبارات التحریریة : وتكون على نوعین:
الموض������وعیة : وفي ھذا النوع من االختبارات القص������یرة  اتاالختبار . 1

لب واأل طا بة یُعطى الس�������ؤال لل یار اإلجا ما اخت جوبة ، ویطلب منھ أ
الصحیحة ، وإما إكمال الجواب الناقص بكلمة أو عبارة . ومن أنواعھا 
أسئلة الصح والغلط وأسئلة االختیار من متعدد ، أسئلة التكمیل. وتمتاز 
بالموض����وعیة والش����مولیة وس����ھولة التص����حیح. إال انھا تس����اعد على 

 التخمین والغش.
ی . 2 لة تتطلب إجابتھا ان یكتب الطالب االختبارات المقال ة : وھي أس�������ئ

إجابتھ الطویلة بما یش��بھ المقالة ، أي إن اإلجابة ال تكون قص��یرة جداً ، 
وتحتاج منھ إلى قدرة لغویة، وحس������ن ص������وغ العبارات لذا فھي تقیس 

  قدرات أخرى غیر المادة العلمیة وتمتاز بأنھا غیر موضوعیة.
  أنواع التقویم: 

  سنكتفي بذكر األنواع اآلتیة:ھناك عدة أنواع للتقویم. 
  التقویم التمھیدي: أو (المبدئي) . 1

البرنامج التعلیمي أو الحصة وھذا النوع من التقویم یتم قل البدء بتنفیذ   
 الدراس�������یة للتعرف على حال الطلبة وما یمتلكونھ من معلومات ومھارات 

عن  مطلوبةبالمعلومات والبیانات ال رسالمدیمد كما انھ ، البرنامج  قبل بدء
   إمكانیات الطلبة وقدراتھم .



  التقویم البنائي (أو التطویري أو التكویني): . 2
العملیة التعلیمیة وبص��ورة مس��تمرة في أثناء  ىوھو التقویم الذي یجر  

، وذلك للتأكد من س��المة س��یر عملیة التنفیذ، ورص��د الص��عوبات والعقبات 
لى تذلیلھا، ویفید ھذا النوع من التقویم في اكتش�������اف المعترض�������ة للعمل ع

مما یجعل  ، اإلیجابیات وتدعیمھا، وتحدید الس�������لبیات ومعالجتھا أوالً بأول
  .المقوم في حال تطویر مستمرة التعلیميالبرنامج 

  التقویم النھائي: . 3
أو في نھ��ای��ة الم��دة ، وھو ال��ذي یتم في نھ��ای��ة تنفی��ذ البرن��امج كل��ھ   

فص��الً أو عاماً دراس��یاً، ویعطینا حكماً  درس��اً أو كأن یكون، تنفیذ لالمحددة ل
  وصالحھ. البرنامج نھائیاً على مدى فعالیة 

  التقویم التتبعي:. 4
وبعد مدة  من  الدرسمن تنفیذ  االنتھاءوھو التقویم الذي یتم بعد   

 .البعیدة هالتقویم النھائي من أجل معرفة آثار



  دور التقنیات التعلیمیة في التربیة العملیة

  

  

 المبادئ العامة الختیار التقنیات التعلیمیة .  -

 القواعد العامة الستعمال التقنیات التعلیمیة .  -
 .أنواع التقنیات التعلیمیة   -
  . عمل التقنیة التعلیمیة من المواد المتوفرة في البیئة المحلیة  -

  

  

 



  

   



دور مھم ورئیس في جمیع عملی�ات التعلم والتعلیم  للتقنی�ات التعلیمی�ة
التي تتم في المؤس�����س�����ات التعلیمیة كالمدارس والمعاھد والجامعات ، أو في 
عملیات التعلم التي تحدث خارج ھذه المؤس�������س�������ات ، والتقنیات التعلیمیة 
بأنواعھا المختلفة ض�����روریة لنجاح جمیع عملیات االتص�����ال بین المرس�����ل 

دث في المحاض��رات والندوات والمقابالت ، أو التي تتخذ والمتس��لم ، كما یح
طریقھا عن طریق وس������ائل االتص������ال الجماھیریة كاإلذاعة والتلفاز ودور 

  . العرض (السینما) والصحافة
ویمكن القول إن التقنی����ة التعلیمی����ة ھي : جمیع المواد واألدوات 

إلیھ بحیث واألجھزة التي تس��تعمل لنقل محتوى تعلیمي معین ، أو الوص��ول 
ینقل المتعلم (الطالب) من واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحس��وس��ة 

 ً   . وتساعده على تعلم فعال بجھد اقل ، وتجعل الدرس أكثر إثارة وتشویقا
من ھن��ا تظھر أھمی��ة التقنی��ات التعلیمی��ة في التربی��ة العملی��ة ، إذ إنھ�ا 

ل وناجح عن طریق تقلیل على أداء درس��ھ بنحٍو فعا مدرستس��اعد الطالب ال
الجھد واختصار الوقت والتغلب على اللفظیة ، والمساعدة على نقل المعرفة 

یة اإلدراك بة  ، وتوض�������یح الجوانب المبھمة وتثبیت عمل باه الطل ثارة انت وإ
، وتنمي فیھم دق��ة المالحظ��ة ، وتثب��ت المعلوم��ات ، وتزی��د من واھتم��امھم

الس�������تیعاب ، وتتیح للمتعلمین القدرة على حفظ المعلومات ، وتض�������اعف ا
فرصاً متعددة من المتعة وتحقیق الذات ، وتسھم في تعلم المھارات ، وتنّمي 
لذوق ، وتعدّل الس�������لوك ، وتبقي الخبرة التعلیمیة حیة  االتجاھات وتربّي ا
ألطول مدة ممكنة ، وتش����جع الطلبة على النش����اط الذاتي، وتقدم لھم خبرات 

ار التفكیر ، وتقدّم لھم خبرات ال یمكن الحصول واقعیة ، وتنمي فیھم استمر
  . علیھا عن طریق أدوات أخرى

 : المبادئ العامة الختیار التقنیات التعلیمیة للدروس العلمیة -1
للتقنی��ات التعلیمی��ة التي یقوم الم��درس بتوفیرھ��ا للطالب في حجرة  

لتي الدراس����ة تأثیر كبیر ومباش����ر في تحص����یل الطالب واألنماط الس����لوكیة ا
یكتس�������بھا نتیجة عملیات التعلم بمس�������اعدة التقنیات التعلیمیة ، ولكي یحقق 
المدرس األھداف المنش��ودة علیھ اختیار الوس��یلة التعلیمیة المناس��بة واعتماد 

  . أسلوب علمي بمشاركة الطلبة واالفادة من ھذه الوسائل
بة للتقنیات التعلیمیة أمور أو معایی ر معینة وتحدد عملیة االختیار المناس�������

   :منھا
مناس����بة التقنیة التعلیمیة لألھداف التي س����تتحقق في الدرس ، س����واء  . 1

كانت معلومات یراد اس��تیعابھا أم اتجاھات یراد اكتس��ابھا أو تعدیلھا ، 
  علیھا . أم مھارات یراد التدریب

صدق المعلومات التي تقدمھا التقنیة التعلیمیة ، ولھذا ینبغي التأكد من  . 2
ان ھذه المعلومات لیس����ت مغلوطة أو قدیمة أو ناقص����ة أو متحیزة أو 



مش������وھة ، وإنما یجب أن تس������اعد على تكوین ص������ورة كلیة واقعیة 
 .وسلیمة وصادقة وحدیثة ومتزنة

یكون التقنیة  مدى ص���لة محتویات التقنیة بموض���وع الدراس���ة ، بحیث . 3
التعلیمیة موض�������وع واحد محدد ومتجانس ومنس�������جم مع موض�������وع 

 . الدرس ، لیسھل على الدارسین إدراكھ ومتابعتھ
مناس������بة التقنیة العمار الطلبة ومس������توى ذكائھم وخبراتھم الس������ابقة  . 4

ومس���توى إدراكھم من حیث اللغة المس���تعملة في الوس���یلة وعناص���ر 
 . الموضوع الذي تعرضھ وطریقة العرض

أن تكون التقنیة في حالة جیدة ، فال یكون الش�������ریط المعروض مثالً  . 5
مقّطعاً أو التص������ویر غیر واض������ح أو الخریطة ممزقة أو التس������جیل 
  الص���������������������������������������������������������������������������������وت���������������������������������������������������������������������������ي 

 ً  . مشوشا
ان تناس��ب ما یبذل في اس��تعمالھا من جھد ووقت ومال ، وان تس��اوي  . 6

الجھود والم��ال ال��ذي یص�������رف��ھ الم��درس أو الط��ال��ب في إع��دادھ��ا 
   وال������������������������������������������������������������������������حص������������������������������������������������������������������������������ول

 . علیھا
ان یؤدي اس�������تعمالھا إلى زیادة قدرة الطالب على التأمل والمالحظة  . 7

 . وإتباع الطریقة العلمیة في التفكیر ، والدقة في العمل
ان تتناس���ب التقنیات التعلیمیة مع التطورات العلمیة والتكنولوجیة لكل  . 8

 .مجتمع
 .  سبةان یشترك الطالب مع المدرس في اختیار التقنیة الجدیدة والمنا . 9

ان یتناسب حجمھا ومساحتھا مع عدد الطلبة ومساحة الصف ،  .10
  وان یكون استعمالھا ممكناً وسھالً 

   :  القواعد العامة الستعمال التقنیات التعلیمیة -2
فائدة كبیرة من اس�������تعمال التقنیات التعلیمیة یجب على   لكي تكون ال

ع التقنیة التي المدرس ان یحض��ر درس��ھ الذي س��یقوم بتدریس��ھ ، ثم یحدد نو
س���یقوم باس���تعمالھا، وینبغي علیھ إتباع الخطوات التالیة الس���تعمال التقنیات 

  : التعلیمیة وھي
  :preparation مرحلة اإلعداد-أ

تحتاج ھذه المرحلة إلى أمور كثیرة یجب إعدادھا ومالحظتھا وض�������بطھا؛ 
تحقیقھا ، ألنھا تؤثر في النتائج التي نحصل علیھا واألھداف التي نسعى إلى 

  :وھي



إعداد التقنیة : إذ یتعرف المدرس على الوس�������یلة لیحیط بمحتویاتھا  - 1
وخص����ائص����ھا ونواحي القص����ور فیھا ، ویقوم بتجربتھا وعمل خطة 

 .الستعمالھا
رس�����م خطة عمل : یض�����ع المدرس تص�����وراً مبدئیاً عن كیفیة اإلفادة  - 2

 . منھا
یة المستعملة تھیئة أذھان الطلبة: إعطاء فكرة عامة عن موضوع التقن - 3

 . وِصلتھا بالخبرات السابقة لكي یدرك الطلبة الغرض من استعمالھا
إعداد المكان : یؤدي االھتمام بتھیئة المكان المناس�����ب لعرض التقنیة  - 4

التعلیمیة من المدرس إلى اإلفادة ویھیئ المجال المناس����ب الس����تعمال 
ئدة المرجوة التقنیات التعلیمیة اس������تعماالً س������لیماً یؤدي إلى زیادة الفا

  . منھا
  : Utilization مرحلة االستعمال-ب

ان االس���تعمال األمثل للوس���ائل التعلیمیة من المدرس باش���تراك الطلبة یؤدي 
  : إلى اإلفادة منھا، ولمسؤولیة المدرس في ھذه المرحلة جوانب ، منھا

  تھیئة المناخ المناس��ب للتعلم ، كتحض��یر المكان ، ووض��وح الص��ورة
بالنسبة إلى الشریط المعروض ، ووضع الصور والخرائط والصوت 

في مكان یس����مح للجمیع بمش����اھدتھا، ووص����ول الص����وت إلى جمیع 
 . الطلبة بوضوح بحیث یتمكن كل طالب من ان یسمع ویرى بوضوح

 اختیار التقنیة وفحصھا وتجربتھا قبل استعمالھا . 
  تركیز وحسن عدم استعمال أكثر من تقنیة في الدرس الواحد ضماناً لل

 .االستعمال
  على المدرس ان یخبر طالبھ عن التقنیة التي س�������یس�������تعملھا أمامھم

وعلى الھ��دف منھ��ا ، وتھیئ��ة أذھ��انھم لم��ا ینبغي مالحظت��ھ والتركیز 
 . علیھ

  إش����راك الطلبة في تھیئة التقنیة التعلیمیة وتش����غیلھا وعرض����ھا وذلك
 شطة الصفالكتساب الخبرة وجعلھم یشعرون بأنھم مشاركون في أن

.  
  :  Evaluation مرحلة التقویم -جـ

لكي تحقق التقنیة التعلیمیة األھداف التي رس���مھا المدرس الس���تعمالھا 
یجب ان یعقب اس�������تعمالھا مدة للتقویم حتى یتأكد المدرس من ان األھداف 
التي ح��ددھ��ا ق��د أنجزت ، وان التعلم المنش�������ود تحقق ، وان التقنی��ة التي 

  . األھدافاستعملھا تتناسب مع 
  :  أنواع التقنیات التعلیمیة المستعملة في الدروس العلمیة-3



یمكن أن تكون التقنیات التعلیمیة التي تس�������تعمل في الدروس العلمیة  
 Instructional) مواد تعلیمی����ة أو أجھزة تعلیمی����ة ، ف����المواد تُس�������ّمى

materials)  ، وتش��مل األش��رطة التي تعرض ، واالس��طوانات ، والخرائط
  .(software) والنماذج ، والصور ، وغیرھا من المواد ، وتُسّمى أحیاناً بـ

 أو (Audiovisual equipment) أما األجھزة ، فیُش��ار إلیھا بـ���������
(Hardware)   وفي كلت��ا الح��التین ینبغي االھتم��ام بتح��دی��د األھ��داف التي

مواد نس����عى إلى تحقیقھا واختیار األس����الیب التي نتبعھا عند اس����تعمال ھذه ال
واألجھزة لتحقیق األھ��داف الس�������لوكی��ة المح��ددة ، والتركیز على أس�������لوب 
استعمال التقنیات التعلیمیة وطریقتھا لتوضیح فكرة أو تفسیر مفھوم غامض 

  . أو شرح موضوع لتحقیق أھداف سلوكیة محددة
یقس�������م الخبراء والتربویون الذین یھتمون بالتقنیات التعلیمیة وبآثارھا 

  : أنواع متعددة بحسب معاییر مختلفة منھا في المتعلم على
  : طریقة الحصول علیھا. 1

فھي إم���ا أن تكون مواد ج���اھزة مث���ل األفالم المتحرك���ة والث���ابت���ة ، 
وش����رائط التس����جیل التعلیمیة ، والخرائط المنتجة ص����ناعیاً ، وإما ان تكون 
مص����نعة وھي التي ینتجھا المدرس أو الطالب كالرس����وم البیانیة والش����رائح 

  .الخرائط المنتجة محلیاً واللوحات والمصوراتو
  :إمكانیة عرضھا ضوئیا. 2

 ً كالش���رائح ،  projected materials فھي إما مواد تعرض ض���وئیا
 ً  Non projected materials واألفالم  والمواد التي ال تعرض ض�����وئیا

  . كالمجسمات والعینات... الخ
  :  الحواس التي تخاطبھا ھذه التقنیة.3

مثل الص����ور، والش����رائح ، واألفالم  visual إما تقنیة بص����ریةفھي 
الص��امتة، والس��بورة ، والخرائط ، والنماذج واللوحات ، والرس��وم البیانیة ، 

  . والعینات
كالتس�������جیالت الص�������وتیة ، واإلذاعة  Audio وإما تقنیة س�������معیة

كاألفالم  Audiovisual المدرس���یة،  والمذیاع . وإما تقنیة بص���ریة س���معیة
ناطقة ، وبرامج التلفاز ، ومس������رح العرائس ، وأجھزة عرض األش������رطة ال

  ).والحاسوب والشبكة العنكبوتیة (االنترنیت
  : الخبرات التي تھیئ التقنیات التعلیمیة.4

 Audiovisual methods in) أش���������ار (ادج��اردی��ل) في كت��اب��ھ
teaching) ة إلى ترتیب التقنیات التعلیمیة في مخروط سماه بمخروط الخبر

على أس�اس الخبرات التي تھیئھا كل منھا ، وكان أقربھا إلى رأس المخروط 



قاعدة المخروط  كالرموز اللفظیة والبص�������ریة ، ویمثل  الخبرات المجردة 
الخبرات الملموسة الحسیة الواقعیة ، وقام بترتیب التقنیات التعلیمیة األخرى 

 رید او الواقعیةفي ھذا المخروط بحس��ب قرب الخبرات التي تھیئھا من التج
.  

   :  عمل التقنیة التعلیمیة من المواد المتوفرة في البیئة المحلیة.4
لھ  قدم  بالمتعلم ، والتي ت ئة التي تحیط  لك البی یة ھي ت ئة المحل إّن البی
الكثیر من الخبرات التي تؤثر في نموه المعرفي وتنش�����ئتھ االجتماعیة ، فھو 

نظمة ، كذلك یتأثر بالمؤسسات الثقافیة یتأثر بالعادات واالتجاھات والقیم واأل
  .واالجتماعیة في المجتمع

وتتیح المص������ادر التعلیمیة الموجودة بالبیئة المحلیة للمتعلم الفرص������ة 
لیس�������تكش�������ف دور المواطن في المجتمع ویتعرف على الكثیر من األعمال 
والوظائف التي تقوم بھا كل جماعة فیھ ، فیتعرف على دور رجل الش����رطة 

اإلس������عاف ، ورجال اإلطفاء والطبیب والمھندس والفالح وغیرھم ، ورجل 
ومدى المس����ؤولیة التي یتحملونھا والواجبات التي یقومون بھا ، وكلما ازداد 
الطالب معرفة بذلك كلما ازداد تقدیراً واحتراماً للدور الذي یقوم بھ كل فرد 

القوانین التي  في المجتمع ، فیتعلم كیف یتعاون مع ھذه الفئات ویدرك معنى
تض�������عھ��ا كقوانین المرور ، والنظ��ام والنظ��اف��ة وكیف یعم��ل على تطبیقھ��ا 
واحترامھا ، فیزداد فھماً لھذه الوظائف وتقدیراً للمجتمع الذي یعیش فیھ وما 
بھ من مؤس����س����ات ثقافیة واجتماعیة وإعالمیة وص����ناعیة وقانونیة وعمالیة 

  . وغیرھا
ر نظرتھا للتقنیات التعلیمیة على لھذا ینبغي على المدرسة ان ال تقتص

بل یجب ان تخرج  المص�������ادر المحدودة والموجودة في داخل الص�������ف ، 
بالطالب لزیارة المؤس�����س�����ات المختلفة بالمجتمع والعمل على ربط الخبرات 

   . التعلیمیة التي تتبعھا بالمنھج المدرسي
ولعل من أھم واجبات المدرسة القیام بحصر ھذه المصادر التي توجد 
في البیئة والتي تس���اعد الطالب على دراس���ة البیئة والتعرف علیھا ثم توعیة 
المدرس�����ین بھا وتدریبھم على التخطیط الس�����تعمالھا كجزء من س�����تراتیجیة 

  . التدریس
وتؤكد االتجاھات الحدیثة في التدریس الدور االیجابي الذي یقوم بھ 

لبیئ�ة ، وتوزیع الط�ال�ب في التخطیط لالف�ادة من المص��������ادر التعلیمی�ة في ا
ھا  ھا وتحدید األھداف التعلیمیة من بة في التعرف علی یة بین الطل المس�������ؤول

  . وطرائق اإلفادة منھا وتقویمھا



یاء حقیقیة موجودة في البیئة  ویمكن للطالب ان یحص�������ل على أش�������
یس����تعملھا كتقنیات التعلیم بعد ان یلحظ جمیع ص����فات الش����يء الحقیقیة مثل 

م ، والش�������ك��ل الظ��اھري ، ك��الحیوان��ات والطیور الحی��اة ، والحرك��ة والحج
والنباتات واألس����ماك وغیرھا ، فض����الً عن األش����یاء غیر الحقیقیة كالتراب 

  . والصخور والمعادن والورق واألدوات المنزلیة
فیرى الطالب أطوار نمو الضفدع ویقوم بمالحظة الطیور في حركتھا 

ذور وھي تتحول من وطریقة حص����ولھا على الغذاء وتكاثرھا ، ویش����اھد الب
بادرة صغیرة إلى نبات كبیر ، ویستمتع برؤیة األزھار وھي تتفتح وتكشف 

  . عن محتویاتھا ، ذلك كلھ یتیح للطالب خبرة مباشرة غنیة
ولكي تتحقق ھذه األھداف یجب على الطالب ان یش�������ترك بنفس�������ھ 

ي اش��تراكاً ایجابیاً في الحص��ول على المعرفة بواس��طة ھذه الوس��ائل ، وینبغ
على المدرس ان یقوم بتخطیط ستراتیجیة الدرس التي تحقق ذلك عن طریق 
تخص��یص مكان في حجرة الدراس��ة ، مثالً یقوم فیھ الطالب بعرض األش��یاء 
مثل األحجار أو األص���داف أو أوراق الش���جر أو المالبس الش���عبیة ، أو غیر 
 ذلك من األش�����یاء التي یتناولھا موض�����وع الدرس ، ویمكن عرض األش�����یاء
الحی�ة في غرف�ة ال�درس مث�ل عم�ل حوض زج�اجي لتربی�ة الك�ائن�ات الحیة 
المائیة توض�������ع فیھ بعض األص�������داف البحریة واألس�������ماك المائیة وتغطیة 
أرض������یتھ بالرمل وبعض األحجار التي تمثل البیئة الطبیعیة التي تعیش فیھا 
 ھذه الكائنات ، وتس�������مح لھا بالحركة بحیث تجذب انتباه الطالب لمالحظتھا

  .ودراستھا
كما یمكن للطالب القیام بعمل أحواض جافة للكائنات الحیة بوض�������ع 
الرمل والحص�����ى وبعض النباتات واألعش�����اب الجافة وتربى فیھا الزواحف 
والثعابین الص�������غیرة غیر الس�������امة ، ویتولى الطلبة مالحظتھا والعنایة بھا 

  .وتسجیل مالحظھم
ط��ائرة والزاحف��ة ، وكلھ��ا ویمكن عم��ل تقنی��ة تعلیمی��ة ألنواع الحش�������رات ال

موجودة في البیئة المحلیة ، ویمكن ص���ناعتھا من أش���یاء یس���یرة ورخیص���ة 
  . ومتوافرة في البیئة المحلیة

كذلك یمكن صنع السبورات واللوحات من قطع من الخشب المتوافرة في 
البیئة ، فضالً عن الخرائط والرسومات وجمیع صور النباتات والحیوانات 

سیرة مما متوافر في البیئة من أسالك وبطاریات وعجالت ، وعمل أجھزة ی
 وغیرھا



يم الطالب  و نماذج من استمارات تق

    المدرس  -
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 كلیة التربیة للعلوم الصرفة /ابن الھیثم

  قسم العلوم التربویة والنفسیة    
  

  استمارة تقویم المشرف التربوي
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          الحفاظ على النظام و الھدوء داخل الصف   2
          اعداد خطة الدرس و تنظیمھا   3
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  كلیة التربیة للعلوم الصرفة / ابن الھیثم

                   قسم العلوم التربویة و النفسیة
  یم / المشرف التربوياستمارة تقو                         

  التخصص: .......................   اسم الطالب: .........................
  الشعبة ......... مادة الدرس..........           مسائيصباحي                         :     الدراسة

  المعیار     الفقرات                               ت
0  1  2  

        حسن المظھر و االتزان االنفعالي اثناء سیر الدرس   .1
        اعداد خطة الدرس و توظیفھا بشكل سلیم في الدرس   .2
        ربط الدرس بالموضوع السابق وببیئة الطالب   .3
        حسن توزیع األسئلة على الطلبة و متابعتھا   .4
        حسن استخدام الصوت ووضوح النبرات اثناء الشرح   .5
        اللغویةحسن الخط في الكتابة على السبورة و األخطاء االمالئیة و   .6
        استخدام السبورة بشكل سلیم وصحیح  .7
        استخدام التقنیات التربویة والتكنولوجیة ضمن خطة الدرس   .8
        مراعاة الوقت وفق عناصر الخطة  .9

        تنویع الطرائق وأسالیب التدریس  ..10
        القدرة على إعطاء امثلة بیئیة وربطھا بالدرس  .11
        القدرة على تنویع األنشطة االستھاللیة والبنائیة و الختامیة   .12
        مشاركة الطلبة في الدرس وكیفیة التعامل معھم   .13
        السیطرة و ضبط الصف و تنظیم الطلبة  .14
        اغالق الدرس و استنتاج األفكار الرئیسة للدرس   .15
        رقما=% الدرجة 30المجموع الدرجة كتابة =             
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  قسم العلوم التربویة و النفسیة 
  م / المشرف العلميتقوی استمارة

  اسم الطالب: .........................   التخصص: .......................
الشعبة ......... مادة             مسائي         صباحي                الدراسة:    

  الدرس..........
  

  المعیار      الفقرات                               ت
  2  1  0  العلمیة في كتابة المصطلحات العلمیةالدقة   1
        صیاغة األسئلة بشكل علمي صحیح ووضوحھا  2



        اإلجابات العلمیة الصحیحة السئلة الدرس و أسئلة الطلبة  3
        الترابط العلمي المتسلسل لمادة الدرس   4
      انسجام األمثلة التشبیھیة و التصویریة مع شرح موضوع الدرس   5
        االشكال والرسومات و الصور مع شرح موضوع الدرس  6
        حسن اعداد خطة الدرس من حیث الدقة العلمیة  7
        االثراء العلمي و الدقة الموضوعیة اثناء شرح مادة الدرس   8
        استخدام المصادروالمراجع العلمیة الموضوعیة و الحدیثة   9

        دقة الرسوم التوضیحیة العلمیة و حسن استخدامھا   10
        %     الدرجة رقماً=20المجموع الدرجة كتابة=               

   

  المالحظات العامة للمشرف:
1- .......................................................... 
2- .......................................................... 
3- .......................................................... 
4- ..........................................................  

  جامعة بغداد                
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  والنفسیةقسم العلوم التربویة       
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  اسم الطالب ..................القسم و الشعبة ................./ صباحي /مسائي
  اسم المدرسة ................عنوان المدرسة.................كرخ/رصافة 

  المعیار          الفقرات                      ت
  1  2  3  

        المظھر العام و حسن الھندام و التنسیق   .1
الصوت و مستوى التحكم بالنبرات حسب الموقف    .2

  التعلیمي 
      

        التسلسل المنطقي للمادة العلمیة و مدى ترابطھا   .3
        حسن توزیع األسئلة و سرعة البدیھة و الدقة العلمیة    .4
        استخدام الوسائل و التقنیات التعلیمیة   .5
        مدى اشتراك الطلبة بموضوع الدرس بشكل فعال   .6
        االلتزام بالدوام ومدى تفاعلھ مع إدارة المدرسة   .7
        اعداد خطة الدرس ومدى تطبیقھا   .8
        األنشطة و الواجبات الصفیة والالصفیة   .9

        مدى التنوع في أسالیب و طرائق التدریس . 10
        المجموع                     
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3.   
4.   
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  اسم المدرسة ................عنوان المدرسة.................كرخ/رصافة

  
  المعیار  الفقرات              ت

0  1  2  
        المصطلح العلمي و لفظھ بشكل صحیح  .1
        الدقة العلمیة في تسلسل المعلومات  .2
        استخدام الوسائل و الرسوم بصورة عمیقة   .3
        صیاغة األسئلة بشكل علمي صحیح   .4
        اإلجابة على األسئلة بشكل علمي صحیح  .5
        للواقعدقة األمثلة العلمیة و تمثیلھا   .6
        استخدام الرموز و المعادالت بشكل صحیح  .7
        الكتابة العلمیة السلیمة المترابطة  .8
        القدرة على استنتاج الفكرة العلمیة   .9

        كتابة خطة الدرس و دقتھا العلمیة  .10
  

  التوقیع.....        المشرف التربوي/................تاریخ الزیارة       /         /
   



  

  
   



  

  

  

نماذج من الخطط التدريسية  

  اليومية  
   



 

   خطط تدریسیة یومیة في مادة األحیاء -1
   

 )1انموذج خطة یومیة (
  الموضوع : األسماك 

الص������ف والش������عبة : الثاني المتوس������ط                                 المادة : علم 
  األحیاء 

  دقیقة  40الیوم والتاریخ :         /         /                                 الزمن : 
  

  األھداف الخاصة :
  إكساب الطلبة المعلومات والمفاھیم اآلتیة بصورة وظیفیة :

  السمكة حیوان فقري یمتلك عموداً فقریاً وینتمي إلى شعبة الحبلیات . .1
 .تكیفات السمكة المعیشیة المائیة  .2
األس���ماك ص���نفان : ص���نف األس���ماك الغض���روفیة ، وص���نف األس���ماك  .3

 العظمیة ، وھو األكثر تطوراً .
 

  األغراض السلوكیة :
المجال المعرفي : یتوقع الطالب أو الطالبة بعد االنتھاء من الدرس أن  –أوالً 

  یكون قادراً على أن :
كما  یعرف الس�����مكة كما ورد في الكتاب . أو ان یعرف الطالب الس�����مكة .1

  ورد في الكتاب.
 یعدد تكیفات السمكة للمعیشة في الماء . .2
 یعدد أھم صفات السمكة العظمیة . .3
 یذكر صفات األسماك الغضروفیة . .4
 یقارن بین األسماك الغضروفیة واألسماك العظمیة . .5
 یوضح أھمیة الخط الجانبي للسمكة . .6
 یبین أھمیة الكیس الھوائي للسمكة. .7
 الغضروفیة .یبین التكاثر في األسماك  .8
 یبین التكاثر في األسماك العظمیة . .9

 یقارن بین التكاثر في األسماك الغضروفیة والعظمیة . .10
 

 ً المجال الوجداني (االنفعالي) : یتوقع من الطالب بعد االنتھاء من الدرس  -ثانیا
  أن یكون قادراً على أن :

بألوانھا یقدر عظمة الخالق (س����بحانھ وتعالى) وخلقھ لش����تى األس����ماك  .1
  الجمیلة وأشكالھا البدیعة .

 یقرأ الموضوعات العلمیة التي تخص األسماك العظمیة . .2
 یقدر جھود العلماء في اكتشاف أنواع األسماك. .3
 ً ثا لدرس أن یكون  -ثال لب بعد االنتھاء من ا المجال المھاري : یتوقع من الطا

  قادراً على أن :



ا) مع التأش����یر على  یرس����م الس����مكة الغض����روفیة (المظھر الخارجي لھ .1
  الرسم .

 یرسم السمكة العظمیة (المظھر الخارجي لھا) مع التأشیر على الرسم . .2
 یمیز بین األسماك العظمیة والغضروفیة . .3

 

  التقنیات التعلیمیة :
  سبورة . .1
 طباشیر ملون . .2
 صورة توضح أنواعاً من األسماك المختلفة . .3
 سمكة عظمیة (أنموذج حي) . .4

 
  سیر الدرس : التمھید (خمس دقائق) 

تعرفنا في الدرس الس������ابق على الفقریات وص������فاتھا ، وذكرنا أھم   
ص����فة میزتھا ، وھي امتالكھا العمود الفقري الذي یس����ند جس����مھا ، لذلك 
عدت األس�������ماك من الفقریات ؛ ألنھا تحتوي على العمود الفقري ، وفیھا 

  بقیة صفات الفقریات .
لألس������ماك عالم كبیر وواس������ع البد لكم من مش������اھدة وكما تعلمون   

التقاریر العلمیة في التلفاز . ومن ثم اطلب منھم عمل تقریر یس�������جل فیھ 
حیاة األس���ماك ویُعنى بنوع معین یش���رح دورة حیاتھ ، وھذا نش���اط وعلیھ 

  درجة یومیة .
  دقیقة ) : 30العرض  (

األسماك) ، أبدأ بالدرس بكتابة اسم الموضوع على السبورة وھو (  
  ثم أقوم بتعریف السمكة ، وأقول :

الس������مكة حیوان فقري یعیش في المیاه وش������كل جس������مھا زورقي   
انسیابي یسھل لھا اختراق الماء ویقلل من مقاومتھ . درجة حرارة جسمھا 
متغیرة ؛ ألنھ��ا تتغیر تبع��اً لتغیر حرارة المحیط ال��ذي تعیش فی��ھ فتنخفض 

یفات التي ساعدت السمكة للعیش في الماء شتاًء وترتفع صیفاً ، ومن التك
  ھي :
  شكلھا الزورقي االنسیابي . . 1
 درجة حرارة جسمھا المتغیرة . . 2

وتقس���م األس���ماك على ص���نفین : أحدھما : األس���ماك الغض���روفیة ،   
واآلخر : األس��ماك العظمیة ، وذلك الن األس��ماك الغض��روفیة تمتلك عموداً 

  ك العظمیة ھیكالً عظمیاً . وھیكالً غضروفیاً في حین تمتلك األسما
إن اغلب األس����ماك الغض����روفیة تعیش في المیاه الس����طحیة ؛ النھا   

تمتلك كیس��اً ھوائیاً ، ثم ابدأ برس��م الس��مكة الغض��روفیة على الس��بورة مع 
  التأشیرات متزامنة مع طرح األسئلة .



یقس���م جس���م الس���مكة على رأس وجذع وذنب وینعدم العنق ، وذلك   
، ونلحظ أن األس���ماك الغض���روفیة في حركة دائمة لیالً  لتس���ھیل س���باحتھا

  ونھاراً وتسبح قریباً من السطح لعدم وجود الكیس الھوائي فیھا .
  ویتألف جسم السمكة العظمیة من :

  . الذنب 3. الجذع  2. الرأس  1
تتغذى الس�������مكة تغذیة نباتیة أو حیوانیة بحس�������ب أنواعھا . ولكن   

األس�������ماك الغض�������روفیة غالباً ما تتغذى على  الحظوا یا أعزائي الطلبة أن
  الفقریات الصغیرة وغیرھا . ثم ارسم المخطط التالي على السبورة .

  
  
  
  
  
  

    
  ثم اسأل سؤاالً للطلبة بعد أن یتم شرح أجزاء السمكة بالتفصیل :

  الخارجي ؟س/عدد أجزاء الرأس بالنسبة إلى الشكل 
ج/ الفم ، والعیون ، والفتح��ات المنخری��ة ، والغط��اء الغلص�������مي ، ف��أقول 

  للطالب الذي یجیب:  أحسنت ، بارك هللا فیك .
ثم اطلب منھم إعادة الش�������رح في ما یخص أجزاء الرأس ، وأكمل   

  رسم المخطط على السبورة كاآلتي :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ج�� ال���ة

 ال�ن� ال��ع   ال�أس

 ال�أس

 لغ�اء الغل��ي ا الف��ات ال�����ة الع��ن ال����ة

 ف� ال

 ق� ت�ج� ل�ام�  ف��ك  شف�ان 



  
  
  
  
  
  
  
  

  ثم اسأل الطلبة السؤال االتالي :
  
  

  س/ ما الفرق بین الرأس في األسماك الغضروفیة ورأس األسماك 
  ؟العظمیة 

  
  ج/

  رأس األسماك العظمیة  رأس األسماك الغضروفیة
  ھیكلیة غضروفیة .. 1
الفم ھاللي ویقع في الجھ���ة البطنی���ة  . 2

 من الرأس .
 لیس للفم شفاه .. 3
 العینان صغیرتان في اغلبھا.. 4
یحتوي على خمس����������ة أزواج من . 5

  الشقوق الغلصمیة خلف العینین 

  ھیكلیة عظمیة . . 1
 الفم یقع في مقدمة الرأس . . 2
 یحتوي الفم على شفاه . . 3
العین��ان واض�������حت��ان وكبیرت��ان في  . 4

 اغلب األسماك.
على غطاء غلص�����مي  یحتوي الرأس . 5

  على كل جانب منھ .

ثم أبین للطلب��ة عظم��ة الخ��الق وكیف نّوع في خلق��ھ ، وأبین لھم جھود 
  العلماء والمكتشفین.

  س/ ماذا یمیز جلد السمكة العظمیة ؟ (صفھ كما تراه)؟
  ج/ الجلد یكون رقیقاً وتكسوه الحراشف .

  س/ لماذا یصعب مسك السمكة بالید ؟
  على غدد تفرز مادة مخاطیة . ج/ الن جلدھا یحتوي

ثم أكمل الشرح عن أجزاء السمكة ، وأعطي أسئلة على كل جزء ،   
  وأرسم وأؤشر على األجزاء .

  ثم ارسم مخططاً على السبورة كاآلتي :
                            



                                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  دقائق ) 3الملخص السبوري : (
  
  

  األسماك العظمیة :
  ھیكلھا عظمي والشكل مغزلي . . 1
 شفتان .الرأس مستدیر محدب ، والفم یقع في مقدمة الرأس ولھ  . 2
ً من األغطی����ة  . 3 ً من العیون الكبیرة وزوج����ا یحوي الرأس زوج����ا

الغلص�������میة التي تغطي الغالص�������م الداخلیة والتي تكون زوجین في 
 الردھة الواحدة .

 الجلد رقیق ویحتوي على شقوق (الحراشف) . . 4
الزع��انف مفردة وزوجی��ة ومنھ��ا الزعنف��ة الظھری��ة وال��ذنبی��ة التي  . 5

 ظرین .تكون مشطورة إلى نصفین متنا
تتمیز بوجود الكیس الھوائي الذي یس�������اعدھا على الس�������باحة عند  . 6

سطح الماء أو في األعماق وفي مستویات مختلفة وان تبقى ساكنة 
. 

  األسماك الغضروفیة :
  ھیكلھا غضروفي والشكل رمحي . . 1
 الرأس مدبب والفم بطني الموقع . . 2
ً من العیون الص�������غیرة في اغل��ب األس�������م��اك  . 3 یحوي الرأس زوج��ا

روفیة ، وال تحتوي على أغطیة غلص����میة ، بل توجد خمس����ة الغض����
ش��قوق غلص��میة على كل جانب من رأس الس��مكة ، كل ش��ق یحوي 

 بداخلھ على غلصم .

 ال�عانف في ال���ة الع���ة

 زعانف زوج�ة زعانف ف�د�ة

 ال����ة  ال����ة ال�ن��ة ال���ج�ة ال�ه��ة



 الجلد أملس ، وال یحوي حراشف . . 4
لذنبیة تكون  . 5 لدیھا زعنفتان ظھریتان (أمامیة وخلفیة) والزعنفة ا

ر من الفص مشطورة إلى نصفین غیر متناظرین ، الفص األعلى اكب
 األسفل.

ینع��دم وجود الكیس الھوائي فیھ��ا ، ل��ذل��ك نلحظ حركتھ��ا دائم��ة لیالً  . 6
 ونھاراً ، وتسبح قریبة من السطح .

وأتیح فرص�ة للطلبة لالس�تفس�ار عن الموض�وع وس�ماع أس�ئلتھم ،   
ثم بعد االنتھاء من اإلجابة عنھا ، أوجھ أس�������ئلة تقویمیة لمعرفة مواطن 

  وة عن طریق التغذیة الراجعة .الضعف وتعزیز مواطن الق
  

  التقویــــــم :
  س/ عرف السمكة العظمیة ؟

  س/ ھل السمكة تمتلك حاسة الشم ؟ اثبت ذلك ؟
  س/ كیف تتنفس السمكة ؟ 

س/ عدد أنواع الزعانف في األس��ماك العظمیة ؟ وكیف تمیزھا من زعانف 
  السمكة الغضروفیة؟

والمخرجیة تنقلب الس�������مكة على س/ لماذا عندما نقطع الزعنفة الظھریة 
  ظھرھا في الماء ؟

  س/ أین یقع الكیس الھوائي ؟ وما فائدتھ للسمكة ؟
  س/ كیف تستعمل السمكة الكیس الھوائي ؟

س/ لو كانت ھناك س��مكة في أعماق البحر والظالم ش��دید فكیف یمكنھا أن 
  تتحرك أو ترى األجسام المحیطة بھا ؟ وكیف تأكل ؟

  تمیز بین األسماك الغضروفیة واألسماك العظمیة ؟س/ كیف تستطیع أن 
  

  الواجب البیتي : (دقیقتان) 
أكلف الطلبة بقراءة الدرس في الكتاب المقرر ومحاولة اإلجابة عن  . 1

  األسئلة التي تتعلق بھ .
 على الطلبة رسم الشكل الخارجي للسمكة والتأشیر على أجزائھ .  . 2
العلمیة التي تتطرق إلى  علیھم زیارة المكتبة واالطالع على الكتب . 3

 موضوع األسماك.
 

  المصادر :
  مصادر المدرس :



داود ، حس��ین عبد المنعم ، محاض��رات في التش��ریح المقارن ، كلیة  . 1
  . 1993بغداد ،  –التربیة / ابن الھیثم 

، وزارة التربیة ، بغداد  1لجنة في وزارة التربیة ، علم الحیوان ، ط . 2
 ،1980 . 
 

  مصادر الطالب :
 3سلمان ، شھاب أحمد وآخرون ، علم األحیاء للصف الثاني المتوسط ، ط

 . 2012وزارة التربیة ، المدیریة العامة للمناھج ، بغداد ، 
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