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 معنى التربية العممية :   
كىػػي الدراسػػة الفعميػػة التػػي ياػػـك بيػػا الطالػػب المػػدرس داخػػؿ صػػفكؼ المػػدارس الثانكيػػة خػػالؿ تػػدريس   

مكضػػكع مػػف المكضػػكعات فػػي مجػػاؿ تخصصػػو كبػػذلؾ تطبيػػؽ مػػا تػػـ تعممػػو مػػف نظريػػات الػػتعمـ كطرائػػؽ 
 التعمـ .

نظريػػػات التربكيػػػة كالتربيػػػة العمميػػػة ىػػػي الفتػػػرة الميدانيػػػة التػػػي ياػػػـك بيػػػا الطالػػػب المػػػدرس بعػػػد دراسػػػتو ال
 كطرائؽ كأساليب  التدريس كالمكاد العممية المختمفة .

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

 -أىمية التربية العممية :
راتيػػا تػػيتي اىميػػة التربيػػة العمميػػة بككنيػػا تجسػػيدا لمرحمػػة تحضػػيرية  حاسػػمة تتكقػػؼ عمػػى نكعيػػة خب    

نتيجػػة التفاعػػؿ بػػيف المشػػتركيف فييػػا كمسػػتكل الكفػػاءة المينيػػة لمطالػػب )المطبػػؽ ( فيمػػا اف يتخػػرج بكفػػاءة 
كميػػػػكؿ سػػػػمبية لممينػػػػة اك  يتطػػػػكر لديػػػػو اسػػػػاليب تعميميػػػػة مػػػػهثرة كثياػػػػة الصػػػػمة بحاجػػػػاتيـ كخصائصػػػػيـ 

 الشخصية.
 تعريف التطبيق:_

ىػػك نشػػاط تربػػكم يمارسػػو المطبػػؽ ممارسػػة فعميػػة داخػػؿ صػػفكؼ المػػدارس الثانكيػػة مػػف خػػالؿ تدريسػػو 
مكضػػكعا مػػف المكضػػكعات الدراسػػية فػػي مجػػاؿ تخصصػػو لطمبػػة مرحمػػة مػػف المراحػػؿ العمريػػة بالمدرسػػة 

 يطبؽ كؿ ما شاىده كتعممو مف نظريات تعمـ طرائؽ التدريس . 
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التػػػدريس االكثػػػر فاعميػػػة لمتعمػػػيـ اك التػػػدريب عمػػػى فيمػػػو :ىػػػي طرياػػػة مػػػف طرائػػػؽ  معنـــى المشـــاىدة

التػػػدريس كتفسػػػح لمطالػػػب )المطبػػػؽ( مشػػػاىدة مػػػا ينبغػػػي عممػػػو كمالحظتػػػو ل جػػػراءات مطمػػػكب تنفيػػػذىا 
كحصكلو عمى معمكمات تايده فػي عمميػة التػدريس ككػذلؾ تحميػؿ فعاليػات الصػؼ كتشػخيص الصػعكبات 

 لطبيعة في اطار الكاقع .التي تكاجو المدرس كطمبتو كدراستيا عمى ا
كىي العمميػة االكثػر فعاليػة فػي تعمػيـ اك تػدريس كعمػى الطالػب اف يشػاىد العمميػة التربكيػة مشػاىدة     

فػي  يػدهفتحية مف اجؿ اف يالحظيا مف حيث اجػراءات المطمكبػة منػو لتنفيػذىا كحصػكلو عمػى معمكمػات 
 تيا عمى الكاقع كتجنبو السمبيات درس كدراسعممية التدريس كتشخيص الصعكبات التي تكاجو الطمبة كالم

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

 -ادأب المشاىدة:
 لمدرسية اك مدرس الصؼ.ال يتجكؿ الطالب في المدرسة اك الصؼ دكف استئذاف االدارة ا-ُ
 التتحدث مع زمالئؾ اك طمبة الصؼ اثناء المشاىدة.-ِ
 ألتـز الصمت كال تعمؽ عمى ما تشاىد داخؿ الصؼ .-ّ
 التتاتص مف شيف المدرسة اك مدرسي المادة اماـ طمبة الصؼ .-ْ
 ابتعد عف الثرثرة كال تثير الشغب .-ٓ
 تتعامؿ معو.كف قدكه حسنة تدعك الى االحتراـ مع كممف  -ٔ
 ال يطمع احد عمى مالحظاتؾ كاحتفظ بيا لحيف مناقشتيا مع زمالئؾ كمدرسي المادة. -ٕ
احتـر مدرسي المادة كتعامؿ معو عمى انو خبرة تستفيد مف مشاىداتيا كليس شخص تريػد  تاكيمػو  -ٖ

 كاصدار الحكـ عمى ادائو.
 احتـر التدريسي الذم يرافاؾ ميدانيا. -ٗ
لست في رحمو ترفييية بؿ ميمػة تعميميػة الغايػة منيػا تػدريبؾ كاعػدادؾ لممارسػة  تصرؼ عمى انؾ-َُ

 مينة المستابؿ .
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 تمارس ما ىك محضكر داخؿ صفكؼ الاسـ داخؿ المدرسة. ال-ُُ
 تجعؿ ما يحد مف جكانب سمبية لما تشاىده يهثر في احترامؾ لمدرسي المادة اك االدارة.   ال-ُِ  

 أخالقيات مينة التعميم                       
إرسػاء مبػادأ أساسػية تعػد  اتجيػت المهسسػات التربكيػة كالجمعيػات ايكاديميػة المعنيػة بػالتعميـ إلػى    

اينظمػػة التربكيػػة فػػي مختمػػؼ المجتمعػػات   أخالقيػػات مينػػة التعمػػيـ فػػي لفاقيػػا العالميػػة  إذ أف معظػػـ
أساسية  يخالقيات  مينة التعمػيـ  كيمكػف إيجازىػا عمػى النحػك  المتادمة منيا كالنامية  تتفؽ عمى مبادأ

 .التالي 
: إف المسهكلية ايساسػية لمينػة التعمػيـ تكمػف فػي إرشػاد الطمبػة    طمبػان لممعرفػة  كاكتسػابان المبدأ األول

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

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

 .اة  تتناسب مع نمكىـ المتكامؿتحايؽ أىداؼ عالية في الحي ج.  يشجع الطبة  لمعمؿ مف أجؿ
 طالػػب فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات الصػحيحة كحسػف اإلفػػادة منيػا فػي حياتػو د.  يحتػـر حػؽ كػؿ

 .المستابمية
 

تحديػد أىػدافيـ الخاصػة كتكجيييػا  إف مسػهكلية المعممػيف تكمػف فػي مسػاعدة الطمبػة عمػى المبدأ الثاني: 
  :نحك أىداؼ مابكلة اجتماعيان  كىذا يتطمب مف المعمـ أف 

 .يحتـر مسهكلية اآلباء تجاه أبنائيـ   -ُ     
 .مف أجؿ تكامؿ نمك الطمبة يبني عالقات كدية مع اآلباء   -ِ
 .أبنائيـ يحرص عمى تزكيد اآلباء بالمعمكمات ايمينة عف   -ّ
 .ي الطمبة ركح الثاة بالبيت كالمجتمع كالمدرسةينمي ف   -ْ



 9 

 
حيػث السػمكؾ  تحتػؿ مينػة التعمػيـ مكانػة ذات مسػهكلية ميمػة تجػاه المجتمػع كايفػراد مػف المبـدأ الثالـث: 

  :االجتماعي كالفردم  كىذا يتطمب مف المعمـ اف 
 .االجتماعي المابكؿ في المجتمع يمتـز بالسمكؾ   -ُ

 .المجتمع المحمي كأفراده في تمؾ الكاجبات ياـك بكاجبات المكاطنة الصحيحة  ليككف قدكة   -ِ     
كايساسػية التػي تيػـ مجتمعػو بمكضػكعية منسػجمان مػع قػيـ المجتمػع  يعػال  الاضػايا االجتماعيػة    -ّ
 .كمثمو
 ف يحػافظ عمػىالمدرسة  باعتبارىا مهسسة تربكية  إنما ىي ممػؾ لممجتمػع  كأف دكره أ يدرؾ أف   -ْ

 .المكانة الرفيعة ليذه المهسسة كمستكل خدماتيا لممجتمع
 

مينػة التعمػيـ عػف هيرىػا مػف الميػف ايخػرل بنكعيػة العالقػات اإلنسػانية التػي تسػكد  تتميػز المبـدأ الرابـع:
  :العممي  كرفعة ىذه العالقات. كىذا يتطمب مف المعمـ أف جكىا
 .اإليجابية التي يجب أف يعامؿ بيا بنفس الركح يعامؿ زمالءه م المينة  -ُ
يجابيان في  -ِ  .التعامؿ مع مهسستو التربكية يككف صادقان كاد
المنظمػات كالجمعيػات التربكيػة مػف أجػؿ رفعػة مينػة  يحافظ عمى عالقػات مينيػة مػع زمالئػو كمػع  -ّ

 .التعميـ كتحايؽ مكانة أرفع ليا
 في إطاره  في تطكير النظاـ التعميمي الذم يعمؿييعنى بالنمك الميني المستمر مف أجؿ اإلسياـ    -ْ
 التعميم أىمية مينة  -

كالمراكػػز الخاصػػة بدعػػداد  ازداد االىتمػػاـ بمينػػة التعمػػيـ  فاػػد عنيػػت كافػػة الجماعػػات كالمعاىػػد       
كسابو برام  تزكده بالمعارؼ التربكية كالتعميمية   المعمـ تخصصيان كمينيان كثاافيان كتدريبيان  كذلؾ بديجاد كاد

 قدراتو كمكاىبو  حتى ياـك بالدكر المطمكب منو عمى أكمؿ كجو . الميارات المينية مف أجؿ تفعيؿ
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 التعميم إعداد المعمم وتأىيمو لمينة
 :التخصصي اإلعداد -ُ

إال فػي الكميػات الجامعيػة.  يياصد بو إعداد المعمـ ليككف مممػان بفػرع مػف فػركع المعرفػة  كىػذا ال يػتـ    
لـ يتمكف مف العمـ الذم سياـك بتعميمو في  فالمعمـ ال يمكف أف يهدم دكره التعميمي بالشكؿ المطمكب ما

نجعػػؿ أسػػمكب التفكيػػر كاإلبػػداع ىػػك اليػػدؼ. كىنػػا يجػػب اسػػتخداـ  كمػػف ناحيػػة أخػػرل ال بػػد أف.المسػػتابؿ
المعػػارؼ لػػػدل المعمػػػـ   التفكيػػر كاإلبػػػداع  فػػػالتفكير كاإلبػػداع ىمػػػا كسػػيمتاف لنمػػػك المعرفػػة ككسػػػيمة ليػػذا

 تستند قدرات كميارات المعمـ العممية . كعمييما
  :الميني اإلعداد -ِ

تكػػكيف كصػػاؿ شخصػػيتو  يعػد اإلعػػداد المينػػي أىػـ ركيػػزة مػػف ركػائز إعػػداد المعمػػـ  اذ ييػدؼ إلػػى     
رشػاد الطمبػة ىنػاؾ ىػدفيف  ليكػكف قػادران عمػى أداء ميمتػو التربكيػة كالتعميميػة فػي تكجيػو ل عػداد المينػي كاد

  :لممعمـ
التيثير اإليجابي  االستيعاب الكامؿ لحاياة العممية التربكية كالتعميمية كأىدافيا حتى يتمكف مف       .أ 

  .في الطالب كفاان لألىداؼ الماررة
مكانػاتيـ ب.      االسػتيعاب الكامػؿ    الحتياجػات الطمبػة المختمفػة  كقػدراتيـ كمعرفػة الفػركؽ الفرديػة كاد
 االتي : اف تتضمف برام  أعداد المعمـ مينيا مف الضركرمف
المعمكمػات كالمفػاىيـ ايساسػية فػي عمػـ الػنفس التربػكم  تزكيػد المعممػيف بحصػيمة فكريػة مػف          •

 .الفردية كنظريات التعمـ كالطفكلة كالمراىاة كالفركؽ
التػػي تحاػػؽ ذلػػؾ  حتػػى يسػػتطيع أف  معرفػػة أسػػاليب الػػربط بػػيف الخبػػرات الدراسػػية كالكسػػائؿ         •

 .يهدم مينتو عمى مستكل طيب مف ايداء
 المعمميف باػدر كػاؼ مػف المعمكمػات كالخبػرات التػي تتعمػؽ بالبيئػة المدرسػية بمراحميػا إلماـ          •

 .المختمفة مف حيث ايىداؼ كالكظائؼ
 .لمناسبةفي ايكقات ا معرفة أىمية الكسائؿ التعميمية الستخداميا         •
 .دراسة أساليب التاييـ المختمفة         •
 .التكجيو كالجكانب التي يمكف أف يتـ فييا ىذا التكجيو التعرؼ عمى أساليب         •
 .ايسمكب العممي في التفكير كاإلبداع كالادرة عمى حؿ المشكالت التدريب المستمر عمى         •
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إكسػاب المعمػـ الاػدرة عمػى اسػتخداـ الكسػائؿ. كأف يسػتفيد مػف  الميني ييػدؼ إلػى إف اإلعداد         •
 .كعميو فدف المعمـ ال بد أف ييعٌد اإلعداد الجيد قبؿ ممارسة المينة التجارب 

 
 :اإلعداد الثقافي -3 

مكتسػبة يػتـ تعمميػا مػف قبػؿ الصػغار  تنتاؿ الثاافة مف جيؿ إلػى جيػؿ عػف طريػؽ الػتعمـ كالتعمػيـ  كىػي
 اإلنسانية  فيىميتيا لممعمـ ترجع إلى:  كذلؾ متغيرة بحكـ تطكر المجتمعاتكالكبار  كىي 

 حسػػف االختيػػار مػػف بػػيف العناصػػر الثاافيػػة ليسػػتخدميا بصػػكرة تػػهثر فػػي الفػػرد. اذ أف أ. الاػػدرة عمػػى 
كمػو الثاافػة  لػذلؾ فػدف ىػذا  الحاائؽ كالاػكانيف كايفكػار االجتماعيػة كالمعػاني كالاػيـ كالنظريػات تنتاػى مػف

 .المفاىيـ الخاطئة مبةيستمـز مف المعمـ الكعي كالتمييز  حتى ال يعطي الط
الطمبة   كىذا بػدكره يػهدم إلػى تسػييؿ  ب. الادرة عمى حؿ المشكالت التي تعترم العممية التربكية لدل 

 .عممية التربية كالتكجيو
 .يط بومعمكمات عف البيئة التي يعيش فييا كعف العالـ المح ج. تعطي المعمـ 
 .بالمكضكعات المتنكعة حتى يستطيع اإلجابة عمييا د. تمكنو مف اإللماـ 

بالشكؿ المطمكب  فدنو يككف ذا تفكير كأفػؽ كاسػع كمػدرؾ  كأقػدر عمػى  فدذا أعد المعمـ اإلعداد الثاافي
 ليكػكفالمينية بكفاءة عالية  ككذلؾ أقدر عمػى اكتشػاؼ الفػركؽ الفرديػة لػدل الطمبػة    استخداـ ايدكات

كالاػدرة عمػى  مصدر ثاة كاحتراـ بالنسبة إلى الطالب لينجذبكا نحكه كيػهثر كػؿ ذلػؾ فػي زيػادة تحصػيميـ 
 .تفعيميـ

  

 :اإلعداد التدريبي -ْ
عمػى رفػع قدراتػو كمياراتػو كمسػتكاه التحصػيمي نظريػان كعمميػان  كيكػكف  يعمؿ التدريب المسػتمر لممعمػـ   

 .مينتو بجدارة قادران عمى تيدية
فػي مينتػو  أصػبح عطػاهه  يػدهتف فكمما ديٌرب المعمـ التدريب الصػحيح كأعطػي معمكمػات كمفػاىيـ جديػدة

التػدريب يتماػى الجديػد كالمفيػد لتطػكير نفسػو  مثمران ذا نتيجة كمردكد حسػف عمػى الطمبػة . ينػو مػف خػالؿ
  .أكالن  كيحسف مف أدائو في مينتو ثانيان 
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المعممػػيف ليسػػكا فاػػط مسػػمحيف بالمعرفػػة النظريػػة التػػي تكفرىػػا  كاليػػدؼ مػػف التػػدريب أف ينشػػي جيػػؿ مػػف
نمػا مػزكديف أيضػان بػالخبرات التػي يػيتي منيػا الطمبػة  كميات التربية كمعاىد  التربيػة كمعاىػد المعممػيف  كاد

الممارسػة التعميميػة  الذيف ينتمكف إلػى بيئػات ثاافيػة منكعػة بحيػث يكظفػكف ىػذه الخبػرات مػف أجػؿ إنجػاح
 .سيـفي داخؿ مدار 

 

 صفات المعمم الناجح
فػي صػناعة التاػدـ البشػرم   كصػيانة الحضػارة البشػرية عمػى ارض   يهديػويىمية المعمـ كالػدكر الػذم 

المعمػػكرة   فاػػد اىتمػػت الدراسػػات التربكيػػة فػػي البحػػث عػػف صػػفاتو   كاعتبػػار ىػػذه الصػػفات مػػف المعػػايير 
التي يتـ اختيار المعممػيف عمػى أساسػيا . لػذلؾ   مػف ايىميػة بمكػاف أف يعػرؼ كػؿ معمػـ الصػفات التػي 

لمامو بيا يساعده كيدفعو نحك امتالؾ ينبغي تكافرىا فيو  حتى يككف معممان ناجحان   إذ إف معرفة المعمـ كاد
ىذه الصػفات . كمػف أىػـ الصػفات التػي ينبغػي تكافرىػا فػي المعمػـ حتػى يكػكف ناجحػان فػي أداء دكره عمػى 

 أفضؿ كجو ما يمي :
 الصفات الشخصية  -أ

كيمكف تاسيـ ىذه الصفات إلى صفات جسمية    تتنكع الصفات الجسمية المطمكب تكافرىا في المعمـ  
 كصفات نفسية كعامية   كصفات كجدانية .

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

ف يخمػك مػف ايمػراض المزمنػة   الصحة الجيدة : ينبغي أف يتمتع المعمـ بصحة جيدة   إم أ -    ُ 
إذ إف مينػة التػدريس تتطمػب جيػدان بػدنيان يرافايػا عمػؿ شػاؽ كمتعػب   ممػا يعنػي انػو ال يسػتطيع أف ياػكـ 

 بيذه المينة معمـ مريض .
الخمػك مػػف العاىػػات كالعيػكب : ينبغػػي أف يخمػػك جسػـ المعمػػـ مػػف العاىػات   بمػػا فييػػا العاىػػات  -    ِ

صحية العامة . كمف أمثمة ىذه العيكب عيكب المساف كالفـ التي تهثر في النطؽ التي تهثر عمى حالتو ال
  كالعيكب الخاصة بحاستي السمع كالبصر . ذلؾ أف مينة التػدريس تعتمػد بشػكؿ أساسػي عمػى التفاعػؿ 

 بيف المعمـ كطالبو   كىك ما يتطمب سالمة ىذه الحكاس .
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يره الخارجي   فينبغي أف يككف ممبسو نظيفان مرتبػان حسف المظير : ينبغي أف ييتـ المعمـ بمظ -    ّ
  كمنسجمان العادات كالتااليد السائدة في المجتمع الذم يعمػؿ فيػو   ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لشػعره كأظػافره 

   لككنو قدكة   حيث يتخذه كثير مف الطمبة مثالن ليـ   فيامدكنو في مظيره كتصرفاتو.
 

تتعدد الصفات العاميػة كالنفسػية المطمػكب تكافرىػا فػي المعمػـ    والجسدية :ثانيا :الصفات العقمية 
 كيمكف أيجاز ىذه الصفات فيما يمي :

الذكاء كالفطنة : ينبغي أف يتمتع المعمـ بادر مف الذكاء كالفطنة التي تمكنو مف التصػرؼ بطرياػة لباػة 
فػػة الصػػؼ يتطمػػب مػػف المعمػػـ قػػدران مػػف كمناسػػبة فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة   فتنػػكع اإلحػػداث كتباينيػػا فػػي هر 

الحكمة كرد فعؿ عمى ىذه ايحداث   كىك ما ال يمكف أف ياـك بو بنجاح مف يفتار إلى قدر معاكؿ مػف 
 الذكاء كالفطنة .

فيـ الذات كالرضا عنيػا : ينبغػي عمػى المعمػـ أف يتمتػع باػدر عػاؿ مػف فيػـ الػذات كالرضػا عنيػا   كاف 
كافػػة جكانبيػػا   كمتفيمػػان أيضػػا لطبيعػػة كظػػركؼ عممػػو   إذ أف رضػػا المعمػػـ يكػػكف متفيمػػان لظػػرؼ حياتػػو ب

 عف ذاتو يهدم إلى : 
 الكصكؿ إلى السكاء النفسي .-ُ
 العمؿ عمى مساعدة اآلخريف   كخاصة طالبو   كالتعاكف معيـ .-ِ
 اكتشاؼ مثالب النفس كالعمؿ عمى تاكيميا   كبالتالي العمؿ عمى تطكيرىا بشكؿ مستمر .-ّ
 كجكد شخصية متفائمة مرحة مستبشرة مفتكحة الفكر كالعاؿ .-ْ
 

: تتعػدد الصػػفات الكجدانيػة المطمػكب تكافرىػا فػػي المعمػـ   كيمكػف إيجػػاز  ثالثـا :الصــفات الوجدانيـة
 ىذه الصفات فيما يمي :

خان   إذ أف اإليماف الراسخ بالعايدة اإلسالمية : ال بد لممعمـ أف يهمف بعايدتو اإلسالمية إيمانػا راسػ -ُ
  باصد أك بدكف قصد   التي ياتدم بيا طالبو كيعممكف عمػى تاميػدىا  وسمككياتإيمانو ىذا ينعكس عمى 

. فعايدة المعمـ المسمـ تكجو أفكاره كتصرفاتو   كتجعمو ياػـك بميامػو فػي ضػكء ىػذه العايػدة   ممػا يعمػؿ 
 عمى هرسيا في نفكس طالبو .
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مع : ينبغي عمى المعمـ أف يهمف بايـ مجتمعو كمثمو العميا كالمسػاكاة اييماف بعادات كتااليد المجت -ِ
 كالعدؿ كالتعاكف كالحرية كهيرىا   كاف يعمؿ عمى ترسيخيا لدل طمبتو .

التكيؼ المينػي كالرضػا عػف عممػو :عمػى المعمػـ أف يػتفيـ أدكاره كيتابميػا   كيرضػى عنيػا كيتكيػؼ  -ّ
المينػػة ككثيػػر االنتاػػادات ليػػا   بػػؿ عميػػو أف يكػػكف متفػػائالن  معيػػا   كال يكػػكف كثيػػر الشػػككل مػػف مشػػاكؿ
 كماتنعان بيا حتى يهدم دكره عمى أكمؿ كجو .

 الصفات المينية  -ب 
ىناؾ بعض الصػفات التػي تتعمػؽ بمينػة التػدريس عمػى كجػو التحديػد   كالتػي ينبغػي أف تتػكافر فػي كػؿ 
معمػػػـ   كىػػػذه الصػػػفات تتعمػػػؽ بمعرفػػػة المعمػػػـ فػػػي مجػػػاؿ تخصصػػػو   كثاافتػػػو العامػػػة خػػػارج نطػػػاؽ ذلػػػؾ 

 التخصص   كصفات تتعمؽ بمينة التدريس كمياراتو . كىذه الصفات يمكف ايجا زىا بما يمي : 
: عمى المعمـ أف يمتمػؾ قػدران هزيػران مػف المعرفػة بيشػكاليا المختمفػة فػي مجػاؿ  المعرفة التخصصية -1

تخصصو . كما انو مف الضركرم أف يمـ المعمـ بالفركع ايخرل في مجاؿ تخصصو   كالعالقػة بينيػا . 
ف معرفػػة فػػي كمػػف جيػػة أخػػرل ينبغػػي عمػػى المعمػػـ أف يػػتاف أسػػاليب البحػػث الالزمػػة لمتابعػػة مػػا يسػػتجد مػػ

مجاؿ تخصصو   إذ إف تمكنو مف ىذه ايساليب يساعده عمى تعميميا لطالبو   فالمعرفة كحدىا لـ تعػد 
 كافية لمتطمبات العصر الحاضر   بؿ ال بد أف تاترف بيساليب البحث عنيا لتجديدىا باستمرار .

ـ كالتخصصػات فػي الكقػت : عمى الرهـ مف التزايد المعرفػي فػي شػتى مجػاالت العمػك  الثقافة العامة-ِ
الػػػراىف   إال انػػػو مػػػف الضػػػركرم إلمػػػػاـ المعمػػػـ بػػػبعض المعمكمػػػات العامػػػػة مػػػف خػػػارج نطػػػاؽ تخصصػػػػو 
ايكاديمي . فالمعمـ الناجح ال ييتـ فاط بمعارؼ تخصصو   بؿ عميو أف ينيؿ مف مناىؿ العمـك كافة   

عمػػـ أكثػػر مػػف هيػػره مطالػػب بتنميػػة فػػالعمـك كالمعػػارؼ متداخمػػة كمتكاممػػة مػػع بعضػػيا الػػبعض   إذ أف الم
ذخيرتو الثاافية . مف اجػؿ ذلػؾ   يجػب أف يكػكف المعمػـ بمثابػة الباحػث عػف المعرفػة فػي شػتى مجاالتيػا 

: ىناؾ جانب لخر مػف الصػفات التػي يجػب تكافرىػا فػي المعمػـ   تمػؾ  المعارف والميارات المينية -3.
زمػة يداء مينػة التػدريس . يمكػف تحديػد أىػـ الصػفات الصفات المتعماة بالمعارؼ كالميػارات المينيػة الال
 المرتبطة بالمعارؼ كالميارات المينية فيما يمي: 

  فيـ ايسس النفسية لمتعمـ كتطبيايا في عمميػة التػدريس : ينبغػي عمػى المعمػـ اف يكػكف
لمختمفػػػة فاىمػػػان لألسػػػس النفسػػػية لمػػػتعمـ   كىػػػذه ايسػػػس تشػػػمؿ : أسػػػس الػػػتعمـ الجيػػػد   كنظريػػػات الػػػتعمـ ا

كتطبيايػػا فػػي مجػػاؿ التػػدريس   كالخصػػائص الجسػػمية كالعاميػػة لمطػػالب   كخاصػػة طػػالب المرحمػػة التػػي 
 يدرسيا فييا   ثـ االستفادة مف إلمامو بيذه الجكانب كتطبيايا في عممية التدريس .
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  إلمامو بميارات ) كفايات ( التدريس كتمكنو مف تطبيايا : ينبغي عمى المعمـ أف يككف
بالميػػػارات ) أك الكفايػػػات ( الالزمػػػة يداء مينتػػػو بشػػػكؿ فاعػػػؿ   كمتمكنػػػان مػػػف تطبيايػػػا عمػػػى ارض  مممػػػان 

الكاقع . كمف ىذه الكفايػات اك الميػارات : ميػارات تخطػيط التػدريس ) مثػؿ : صػياهة ايىػداؼ   تحديػد 
كيـ( كميػارات تنفيػذ اإلجراءات كاينشطة كطرائؽ التدريس   تحديد الكسائؿ التعميمية   تحديد كسػائؿ التاػ

التػػػدريس مثػػػؿ  ميػػػارة اإلدارة الصػػػفية   ميػػػارة التعزيػػػز   ميػػػارة الحػػػكار كالمناقشػػػة   ميػػػارة تييئػػػة الػػػدرس  
 كهمايا ( كميارات تاكيـ التدريس) التاكيـ التككيني كالتاكيـ الختامي(. 

 

 الصفات األخالقية  --ج
يحتػػاج التعمػػيـ الفعػػاؿ إلػػى تػػكفر صػػفات أخالقيػػة لػػدل المعمػػـ   إذ أف ايخػػالؽ مجمكعػػة مػػف المبػػادأ 

التي تهثر في سمكؾ ايفراد . كلما كانت ىذه النكاحي السمككية مكتسبة   فيف دكر المعمـ ال  تكالسمككيا
ي المعمػػـ : الصػػدؽ   يمكػػف تجاىمػػو فػػي ناميػػا لطمبتػػو . كمػػف الصػػفات ايخالقيػػة التػػي ينبغػػي تكافرىػػا فػػ

كالصبر   كالتكاضع   كايمانة   كالحمػـ   كالعفػك   كحتػى يسػتطيع المعمػـ ناػؿ ىػذه الصػفات إلػى طالبػو 
 مف خالؿ ما يمي : وسمككياتكزرعيا فييـ   يجب أف تظير في 

 التيني كالرهية في معالجة المكاقؼ .-ُ
 اإلخالص في العمؿ .-ِ
 معو .العطؼ عمى المتعمـ كالتجاكب -ّ
 يمانة كالصدؽ .-ْ
 العدالة في التعامؿ مع المتعمميف .-ٓ
 عدـ السخرية مف أخطاء المتعمـ .-ٔ
 التحمي بالميف كالتسامح مع المتعمميف .-ٕ
 عدـ التحيز مع متعمـ ضد لخر .-ٖ
 الصبر كالتحمؿ كحسف التصرؼ .-ٗ
 التكاضع  كعدـ التكبر .-َُ
 الصفات االجتماعية  -د 
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عمػيـ أساسػػان عمميػػة اجتماعيػة   كيػػهدم النظػػاـ المدرسػي فييػػا إلػػى لثػار اجتماعيػػة تػػنعكس تعػد عمميػػة الت
عمػػى الطمبػػة   لػػذلؾ ال بػػد لممعمػػـ أف يطمػػع عمػػى ثاافػػة مجتمعػػو كقيمػػو كعاداتػػو كتااليػػده   ليمتمػػؾ مػػا ىػػك 

كقػػيـ مرهػػكب فيػػو كيعمػػؿ عمػػى ترسػػيخو لػػدل طمبتػػو . كيسػػتطيع المعمػػـ النػػاجح أف يعمػػؽ عػػادات كتااليػػد 
مجتمعػػو لػػدل طالبػػو مػػف خػػالؿ سػػمككو كيكػػكف فييػػا قػػدكة كمػػثالن ليػػـ   كتكظيػػؼ المكضػػكعات الدراسػػية 
لتدعيـ ما ىػك مرهػكب فيػو مػف الاػيـ كالعػادات كالتااليػد لػدييـ . كيمكػف لممعمػـ تحايػؽ ذلػؾ إذا كػاف عمػى 

طبتػو   كقػاـ بتكجيػو  كعي كاؼ بمسهكلياتو   كخطط جيدان لما يمكف هرسو مف قيـ كعادات كتااليػد لػدل
أداء طمبتو أثناء تنفيذه لعممية التدريس كما يرافايا مف أنشطة ككاجبات متعددة   كمف ثـ اإلشادة بسػمكؾ 

 الطالب الذم يصدر منو ما ىك مرهكب فيو مف العادات كالايـ كالتااليد .
 أسس التدريس الجيد )الفعال (

الذم يفعؿ مف دكر الطالب في التعمـ فال يككف الطالب يعرؼ التدريس الجيد  ذلؾ النمط مف التدريس 
فيو متمؽ لممعمكمات فاط بػؿ مشػاركا كباحثػا عػف المعمكمػة بشػتى الكسػائؿ الممكنػة . كبكممػات أكثػر دقػة 
ىك نمط مػف التػدريس يعتمػد عمػى النشػاط الػذاتي كالمشػاركة اإليجابيػة لممػتعمـ كالتػي مػف خالليػا قػد ياػـك 

عة مف اينشػطة كالعمميػات العمميػة كالمالحظػة ككضػح الفػركض كالايػاس كقػراءة بالبحث مستخدمان مجمك 
البيانػػات كاالسػػتنتاج كالتػػي تسػػاعده فػػي التكصػػؿ إلػػى المعمكمػػات المطمكبػػة بنفسػػو كتحػػت إشػػراؼ المعمػػـ 

 َكتكجييو كتاكيمو 
أف التػػدريس إف التػػدريس الفعػػاؿ يعمػػـ المتعممػػيف مياجمػػة ايفكػػار ال مياجمػػة ايشػػخاص . كىػػذا يعنػػي  

الفعَّػاؿ يحػكؿ العمميػة التعميميػة التعمميػة إلػى شػػراكة بػيف المعمػـ كالمػتعمـ .    كيمكننػا أف نعػرؼ التػػدريس 
الفعاؿ بينو ذلؾ النمط مػف التػدريس الػذم يػهدم فعػال إلػى إحػداث التغييػر المطمػكب أم تحايػؽ ايىػداؼ 

   كيعمؿ عمى بناء شخصية متكازنة لمطالب. المرسكمة لممادة سكاء المعرفية أك الكجدانية أك الميارية
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 الفصؿ الثاني  

 ادارة الصف وتنظيمو
 ىمية ادارة الصف واىدافو :ا

 ادارة الصف من أجل تعمم فعال :
 اإلدارة الفعالة لمتدريس الجيد )الفعال(

 انماط ادارة الصف
 دور المعمم في ادارة التعمم الصفي 

 كفاية ادارة وقت الدرس  :
 المعممين في إعداد المناخ الصفي )البيئة الصفية( دور

 

 االغراض السلوكية:

 قادرا على ان: الطالب  يكونالثاني   الفصل من اتوقع بعد انتهاء

 يذكر متطلبات البيئة التعليمية المناسبة. .1

 يعرف كفاءة المعلم. .2

 يقارن بين كفاءة المعلمين من ناحية ادارة غرفة الصف. .3

 الصف.يشرح مصطلح ادارة  .4

 يعرف االدارة الصفية. .5

 الضبط يعرف  .6

 النظام للصف. يوضح  .7

 يوضح كفاءة المعلم. .8

 يحدد اهمية ادارة الصف. .9

 يلخص اهداف ادارة الصف. .11

 يعرف التعلم الفعال. .11

 يطبق التعلم الفعال. .12

 يعدد الممارسات الصفية التي تسهم في ادارة الصف . .13

 1الصفيةيقارن بين وجهات النظر حول تعرف االدارة  .14

 يفهم االدارة الفعالة . .15

 يعرف المعلم الخبير. .16

 يلخص انماط ادارة الصف. .17

 يميز بين انماط ادارة الصف. .18

 يبتكر اساليب متعددة في ادارة الصف. .19
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 يشرح دور المعلم في ادارة التعلم الصفي. .21

 يعلل اقامة عالقة طيبة يسودها االحترام بين المعلم و طلبته. .21

 .يترجم االنشطة التعليمية .22

 تحقيق ادرة صفية ناجحة. .23

 ينظم ادارة وقت الدرس. .24

 يلخص ضياع وقت الحصة الدراسية. .25

 يخطط ادارة وقت الدرس بكفاءة.  .26

 يفسر اعداد مناخ صفي )بيئة صفية( لتدريس فعال. .27

 يستخرج مميزات المعلمين القادرين على اعداد بيئة صفية اكثر ايجابية. .28

 خات االجتماعية الصفية االيجابية.يحلل مميزات المعلمين الذين يعدون المنا .29

 يطبق عناصر الغرفة المالئمة لعملية تعلم الطلبة. .31

 يشرح كيفية مواجه الطالب و كسب ثقتهم. .31

 .التعليمي الموقف على السيطرة كيفية يذكر .32

 

 ادارة الصف وتنظيمو                             
 : توطئة

 كالجكىريػػة ايساسػػية الميمػػةاف ادارة هرفػػة الصػػؼ بشػػكؿ فعػػاؿ ىػػي مطمػػب رئػػيس لمػػتعمـ الفعػػاؿ كتعػػد 
مػدرس كاف ماػدرتؾ كمػدرس عمػى ادارة الصػؼ ليػا داللػو كبيػره عمػى فيمػؾ لفعاليػة  يم صعكبةكاالكثر 

كالمصػاعب لذلؾ جاء ىذا الفصؿ ليساعدؾ في التغمب عمى المشكالت  ةالطمبكاثر ذلؾ في تعميـ كتعمـ 
 التي تكاجيؾ عند ادارتؾ لمصؼ.

لصػػفة الدراسػػي بشػػكؿ  أدارتػػوفػػي التػػدريس الػػى حػػد كبيػػر عمػػى حسػػف  كفاعميتػػوتتكقػػؼ كفػػاءات المعمػػـ 
الطمبة داخؿ الصؼ يعد مػف متطمبػات البيئيػة  كانضباط  اذ أف النظاـ كاليدكء  فيويحفظ النظاـ كاليدكء 

 ث التدريس الفعاؿ . التعميمية المناسبة   كشرطا ضركريا لحدك 
 : تعريف ادارة الصف

فػي  لمطمػبالػتعمـ الصػفي يتضػمف الضػبط كالنظػاـ الػذم يكفػؿ اليػدكء التػاـ  إلدارةاف المعنػى التاميػدم  
 إجػراءاتكذلؾ مف خالؿ ما ياـك بو مػف  المرصكدةالصؼ مف اجؿ اف يتمكف المعمـ مف تحايؽ النتائ  

 كبالتيكيػػدكػػذلؾ فػاف الضػبط كالنظػػاـ مكػكف رئيسػي فػػي التعمػيـ اذ بػدكنيما ال يحػػدث تعمػـ  ةتدريسػي ةصػفي
و الخصػكص جػحكليػا اىتمامػات المعممػيف كعمػى ك  فاف ادارة الصؼ مف اكثر المكضكعات التي تتمحكر
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يف انػي يككنػكف فػاعميتكقعػكف مػف المعممػيف  الطمبػةالمبتدئكف منػو ككػذلؾ االداريػكف كاليػاء االمػكر كحتػى 
   في هرفة الصؼ.

شػكدة نأنشػطة طالبيػة نحػك تحايػؽ االىػداؼ الم تكجيػوعمػـ عمػى مقػدرة ال: ىك  تعريف االدارة الصفية  
كاالفعاؿ التي يستخدميا  اينشطةانيا مجمكعة أم  كتكظيؼ الجيكد المبذكلة  كتنسيؽ مف خالؿ تنظيـ 

 كي تصبح العممية التعميمية فاعمة كمثمرة . وتبطمسبيؿ تكفير بيئة مناسبة لتعمـ  يالمعمـ ف
التي ينبغي اف يمتمكيا المعمـ الكؼء ىي ادارة الصػؼ كىػي مكػكف عػاـ  ةاف احدل اىـ الكفايات العام

يتضمف مجمكعو مف الكفاءات التي يتـ تحديدىا تحديدا دقياا بداللة سمكؾ الظاىر  كمعيار محدد لابكؿ 
فػي ادارة صػػفو ىػك المعمػـ الػػذم  الكػؼءالفػرد قػػادرا عمػى ادائػو فػػالمعمـ تكافرىػا كالكفػاءة تعنػي :مػػا يصػبح 

عمى ادارة التعمـ الصفي كتنظيمو بيدؼ تحايؽ نتاجػات تعمميػة مرهػكب فييػا  ةتتكافر فيو خصائص الادر 
ـ الصفي التي تاكد الى تػكفير ادارة الصؼ الى جميع السمككيات االدائية كعكامؿ التنظي مصطمحكيشير 

 تعميمية منظمة. صفية ةبيئ
 

 اىمية ادارة الصف واىدافو :
الصػػفية تييئػػي  فػػاإلدارةاذا كػػاف التعمػػيـ ييػػدؼ الػػى تحايػػؽ االىػػداؼ المنشػػكدة مػػف العمميػػة التعميميػػة    

المناخ المناسب كتنفيذ االنشطة التي تاكد الى تحايؽ تمؾ االىداؼ   فيي عامؿ ضركرم لحدكث التعمـ 
 الفكضى . هحدكث تعمـ فعاؿ في صؼ دراسي تسكد يمكف أف يتكقع الفعاؿ   كال

عالقػػات طيبػػة قائمػػة عمػػى االحتػػراـ المتبػػادؿ بػػيف المعمػػـ كطمبتػػو كبػػيف  نكػػكيفتسػػيـ االدارة الصػػفية فػػي 
 الطمبة انفسيـ   مما يشكؿ دافعا لدييـ كحافزا لمتعمـ .

       
 ادارة الصف من أجل تعمم فعال :   

: ىك التعمـ الذم يستجيب االنماط التفكيػر الخاصػة بالطالػب انػو الػتعمـ ذك المعنػى الػذم  التعمم الفعال
ياػػػـك عمػػػى الخبػػػرة كالممارسػػػة كيكػػػكف قػػػابال لالسػػػتعماؿ كالتطبيػػػؽ كاالنتاػػػاؿ كيػػػهدم الػػػى تطػػػكير التفكيػػػر 

دؼ تحايػؽ االبداعي لدل الطمبة كيجعؿ مف المتعمـ محكرا لو كيطكر عالقات تعاكنية بيف الطمبػة كيسػتي
 النماء المتكامؿ لمطالب 

طالةالصفية التي تسيـ في ادارة الصؼ  تالممارساكفيما يمي بعض   كقت التعمـ الفعاؿ:  كاد
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مثػػؿ : الجػػك الصػػفي  تسػػمككيا هتجنػػب أف يسػػكد المنػػاخ الػػدفاعي فػػي هرفػػة الصػػؼ كالػػذم تظيػػر    -ُ
هيػػر المتسػػامح كالسػػمكؾ المتعػػالي لمػػتعمـ كالسػػمكؾ المتشػػدد كالمتعصػػب كعػػدـ االىتمػػاـ بمشػػكالت الطمبػػة 

 التسمطية كهياب االدارة الديماراطية  إلدارةكسيادة نمط 
تجنب الترتيب هير المنظـ لممكاد كاالجيزة كالكسائؿ الف الترتيب يكفر الكقت كيحمػي مػف التشػتت  -ِ
 جذب االنتباه .كي
 أمتمؾ الادرة عمى تكظيؼ التكاصؿ كأنماطو كأشكالو كادكاتو بفعالية .  -ّ
 مارس عمميات التاكيـ الابمي كالبنائي كالختامي بفعالية .  -ْ
 . وكظيؼ عمميات التغذية الراجعة في ترشيد التعمـ كتحسين  -ٓ
 معرفة كتنكع االنشطة كالكسائؿ. كظيؼ عمميات تفريد التعمـ كالمتمثمة في تنكيع مصادر ال -ٔ
االسػػػئمة بمسػػػتكل العمميػػػات العاميػػػة العميػػػا المتمثمػػػة فػػػي التحميػػػؿ كالتركيػػػب  كاسػػػتخداـعمػػػـ التفكيػػػر   -ٕ

 كالتاكيـ .
 شجيع طمبتؾ عمى االستفسار كالمناقشة كالبحث كالتجريب كاالستاصاء كالمعالجة كالاياس .   -ٖ
 الرمزم كالجمعي كتشجيع المشاركة في صنع الارار .ـ االنشطة بحيث تيخذ الطابع نظ   -ٗ
 الصفية بشكؿ جيد كفعاؿ ككذلؾ ادارتيا . لألنشطةخطط  -َُ
 اعمؿ عمى ازالة االسباب التي تهدم الى النزاعات داخؿ الصؼ  . -ُُ
 . كاىتماماتوالمتعمـ  احتياجاتصميـ االنشطة الصفية التعميمية التعممية المنطماة مف  -ُِ
 

 اإلدارة الفعالة لمتدريس الجيد )الفعال( :
ظػاـ تباينت كجيات النظر حكؿ مفيـك اإلدارة الصػفية  حيػث حصػرىا الػبعض فػي الحفػاظ عمػى الن    

الػػبعض اآلخػػر عمػػى أنيػػا إجػػراءات تػػكفير الحريػػة لممتعممػػيف داخػػؿ  دىاداخػػؿ هرفػػة الصػػؼ  فػػي حػػيف يعػػ
مػػى أنيػا مجمكعػة اينشػػطة المنيجيػة كهيػر المنيجيػػة هرفػة الصػؼ  كيمكػف النظػػر إلػى اإلدارة الصػفية ع

التي يسعى المعمـ مف خالليا إلى تػكفير بيئػة صػفية تسػكدىا العالقػات االجتماعيػة االيجابيػة بػيف المعمػـ 
كالمتعمميف كبيف المتعمميف أنفسيـ باإلضافة إلػى تكفيرىػا متطمبػات كظػركؼ نجػاح عمميػة الػتعمـ كالتعمػيـ 

د ميمة تحايؽ كفايات اإلدارة الصفية الفعالة  كتنظيـ التعمـ كالتعمـ الػذاتي الصػفي لدل المتعمميف.   كتع
ميمة تدريبية إلعػداد المعمػـ  كمػف االعتبػارات فػي ىػذا المجػاؿ أف ىنػاؾ معمػـ يتصػؼ بكفػاءة عاليػة فػي 
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مجاؿ تخصصو  كقد يمتمؾ ميارة عاليػة فػي التػدريس كيتضػمف أحػدث أسػاليب التػدريس  كلكػف مػا قيمػة 
 ذلؾ إذا لـ يتمكف مف تكظيؼ عناصر إدارة التعمـ الصفية بفعالية.

كأف قيمة جيكد المعمـ الكبيرة في التخطيط كاإلعداد تذىب ىباءن إذا لـ يمتمؾ الاػدرة عمػى تػكفير المنػاخ 
التعميمػػػي المناسػػػب فػػػي هرفػػػة الصػػػؼ. إف قػػػدرة المعمػػػـ ككفاءتػػػو كفاعميتػػػو فػػػي إحػػػداث التغيػػػرات الذاتيػػػة 

(Self-Changes ظيػػار ىػػذه النتاجػػات عمػػى صػكرة مشػػاركات ايجابيػػة مػػف الطمبػػة تتكقػػؼ ( المنشػكدة كاد
 عمى قدرتو في تكفير المناخ المادم كالنفسي الذم يشجع عمى التعمـ. 

إف المعمػػـ الخبيػػر ىػػك المعمػػـ المسػػهكؿ عػػف إيجػػاد المنػػاخ الصػػفي المناسػػب الػػذم يػػدار بطرياػػة إبداعيػػة 
 التعمـ لدل المتعمـ.  لتحايؽ نمك كتطكر في عمميات

 

 انماط ادارة الصف     
 الصؼ منيا : ل دارةىناؾ أنماط  عديدة 

الذم يعد ادارة الصؼ عممية ضبط لسمكؾ الطمبػة كدكر المعمػـ اف يػكفر النظػاـ  النمط   التسمطي -1
الصػػػػؼ كالكسػػػػيمة  إلدارةكاف يحػػػػافظ عميػػػػو داخػػػػؿ الصػػػػؼ كفػػػػي ىػػػػذا المػػػػدخؿ يعػػػػد تػػػػكفير النظػػػػاـ مرادفػػػػا 

 (.التيديب) االساسية لتحايؽ ذلؾ ىي
كتعرؼ ادارة الصػؼ بيػذا المكقػؼ  بانيػا.. مجمكعػة مػف االنشػطة التػي بكاسػطتيا يحاػؽ المعمػـ النظػاـ 
فػػي الفصػػؿ كيحػػافظ عميػػو. كفيػػة يسػػتخدـ المعمػػـ الامػػع كالتسػػمط كالعاكبػػات كالتيديػػد كاالنتاػػاـ قػػي ضػػبط 

  كيتميز ىذا االسمكب بما يمػي ) يتحاػؽ مػف  والمحافظة عمى النظاـ كاليدكء في مف أجؿ كأدارتوالصؼ 
 خالؿ ( : 

 الطالبة أك السماح ليـ بالتعبير عنيا . آلراء تابموكعدـ  برأيوالمعمـ  استبداد -
 بالتخكيؼ كالتيديد .  لطمبتو كضبطوفرض المعمـ لمنظاـ كاليدكء  -
 لمتعمميف المعمـ هير متسامح مع ا ويككف في -
:فيػػك عكػػس السػػابؽ كيػػرل دعاتػػو اف دكر المعمػػـ ىػػك تػػكفير اقصػػى قػػدر مػػف   يالتســامحالــنمط   -2

الحريػػة لمطمبػػة بحيػػث يعممػػكف مػػا يريػػدكف عممػػو كمػػا اراد ك ذلػػؾ ففػػي ىػػذا الجػػك مػػف الحريػػة يتحاػػؽ النمػػك 
التي يستطيع المعمـ  ةادارة الصؼ بانيا :مجمكعو االنشطالطبيعي لمطمبة كفي ضكء ىذا المكقؼ تعرؼ 

   تػوتػرؾ المعمػـ الحريػة المطماػة لطمبالػى اقصػى حػد ممكػف   كفيػة ي ةاف يزيد مػف حريػة الطمبػ بكاسطتيا
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لػى عػػدـ فيتصػرفكف بكامػؿ حػريتيـ دكف ضػابط  ممػػا يػهدم الػى سػيادة الفكضػى داخػػؿ الصػؼ كبالتػالي ا
 لمنمط التسمطي تماما. زميف لحدكث عممية التعمـ   كىك معاكسكجكد النظاـ كاليدكء الال

:فيستند الى مبادأ تعديؿ السمكؾ فيك ينظػر الػى ادارة الصػؼ عمػى انيػا  عمميػة النمط  التعزيزي  -3
كدكر المعمػػـ فييػػا اف يعمػػؿ عمػػػى تنميػػة االنمػػاط السػػمككية  المرهػػكب فييػػا كعمػػػى  ةتعػػديؿ لسػػمكؾ الطمبػػ

ذلػػػؾ المبػػػادأ المشػػػتاة مػػػف نظريػػػة   حػػػذؼ االنمػػػاط السػػػمككية الغيػػػر مرهػػػكب فييػػػا مسػػػتخدما فػػػي تحايػػػؽ
مػػف االنشػػطة التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ لكػػي  ةمجمكعػػ ة الصػػؼ بانيػػا:ر االتعزيػػز كعمػػى ذلػػؾ فيػػـ يعرفػػكف اد

 ينمك السمكؾ المناسب لدل الطمبة كيحذؼ السمكؾ هير المناسب.
اعي عمميػػػة ايجػػػاد جػػػك اجتمػػػ ككنيمػػػاالػػػى ادارة الصػػػؼ  ينظػػػرالـــنمط االجتمـــاعي الـــديمقراطي :  -4 

درجػو مػف  بيقصػىانفعالي ايجػابي داخػؿ هرفػة الصػؼ انػو يسػتند الػى مسػممو اساسػيو بػاف الػتعمـ يتحاػؽ 
اذ كػػاف الجػػك االجتمػػاعي االنفعػػالي داخػػؿ هرفػػة الصػػؼ ايجابيػػا كينشػػا ىػػذا الجػػك مػػف العالقػػات  ةالفعاليػػ
كبعضػيـ عمػى ذلػؾ فػاف دكر المعمػـ ىػك اف  ةكبػيف الطمبػ ةالتي تكجد بػيف المعمػـ كالطمبػ ةالجيد ةاالنساني

 ةيف عالقػػات صػػحيحو بينػػو كبػػيف الطمبػػيعمػػؿ عمػػى ايجػػاد جػػك انفعػػالي اجتمػػاعي ايجػػابي عػػف طريػػؽ تكػػك 
 يسػتطيععو االنشطة التي اطار ىذا ا يعرؼ ادارة الصؼ بانيا مجمك  كبعضيـ البعض كفي ةكبيف الطمب

يكػكف  جػكا اجتمػاعي انفعػالي ايجػابي داخػؿ الصػؼ ك ـ بكاسطتيا اف ينمي عالقات انسانية جيدة ك عمالم
المعمـ الكسطية في تحايؽ أنماط الطمبة كتكفير بيئة تتسـ بالنظاـ كاليدكء   كذلؾ مف خالؿ  فيويستخدـ 
 ( :  ميزاتويمي )  متعددة متداخمة متكاممة   كمنيا ما يساليب استخدامو

  أستحكاذ انتباه الطمبة . -ُ
 االنسانية .تنمية العال قات -ِ
 الشخصية الحازمة .-ّ
 دور المعمم في ادارة التعمم الصفي                             

 تعد ميارة ادارة الصؼ كاحػدة مػف أىػـ الميػارات الالزمػة لتنفيػذ التػدريس   كبػدكف امػتالؾ المعمػـ ليػا ال
ناجحا كمف االدكار أك الميـ التي يمكف أف ياكـ بيا المعمـ لتحايؽ االدارة الصفية الناجحة  ويككف تدريس

 يمي :  ما
: أف ميمة المعمـ االساسية تتمثؿ بايامة بمجمكعة مف المياـ التي يهدم الى تعمـ الطمبة  التدريس-1

تاػكيـ تعمػيـ كتنفيػذ الػدرس   ك  .كتنحصر ميمة المعمـ التدريسية في الميمات التالية : تخطيط التػدريس  
 . طمبةال
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المعمـ في سبيؿ تػكفير هرفػة  و: كتتضمف ىذه الميمة كؿ ما يمكف أف ياـك ب تنظيم البيئة الصفية-2
  .طبيعة المكضكعات التي يدرسكنيا مع يتناسب   بماطمبتو منظمة تبعث الراحة في نفكس صفية 

: يجػػب عمػػى المعمػػـ أف يكػػكف حازمػػا بشػػكؿ يمنػػع االعمػػاؿ  الضــبط الصــفي وحفــظ النظــام واليــدوء-3
 التي تهدم الى حدكث الفكضى في الغرفة الصفية   كيعمؿ عمى حفظ النظاـ كاليدكء فييا   

: فعمػى المعمػـ أف ياػيـ عالقػات طيبػة مػع طمبتػو يسػكدىا االحتػراـ  االجتماعي المالئم توفير الجو -4
 المتبادؿ .

: يمكػػف لمعمػػـ أف يعمػػؿ عمػػى تكجيػػو أنشػػطة الطمبػػة بمػػا  لتعميميــة التعمميــةالتنويــع مــن االنشــطة ا-5
تمػػػؾ االنشػػػطة مػػػف أجػػػؿ مراعػػػات الفػػػركؽ  تنكعيػػػويخػػػدـ تحايػػػؽ االىػػػداؼ التعميميػػػة المنشػػػكدة مػػػف خػػػالؿ 

 الفردية فيما بينيـ .
نيـ : يمكػػػف لممعمػػػـ أف يػػدفع طمبتػػػو الػػى التفاعػػػؿ الصػػػفي التفاعػػؿ فيمػػػا بيػػػ تــوفير التفاعـــل الصـــفي-6

 كتفاعميـ مع معمميـ كبالتالي تفاعميـ مع العممية التعممية .
برازالطمبة  في العممية التعممية  إقحاـ: يتـ ذلؾ مف خالؿ  تعمم الطمبة  توجيو -7 دكرىـ في تنفيػذ  كاد

 االنشطة التعممية .
:عمػػػى المعمػػػـ أف يالحػػػظ اداء الطمبػػػة كياػػػيـ تعمػػػيميـ باسػػػتمرار   ووتقويمـــ مالحظـــة اداء الطالـــب  -8

 فيكشؼ نكاحي الاكة لدييـ كيعززىا كيكشؼ نكاحي ضعفيـ كيعالجيا   
 

 كفاية ادارة وقت الدرس  :     
يعػػد الكقػػت أحػػد مػػدخالت عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ الصػػفي   أذ ياػػـك المعمػػـ فػػي مرحمػػة تخطػػيط التػػدريس 

 بتحديد الزمف الالـز لتحايؽ كؿ ىدؼ مف االىداؼ التعميمية 
 كيؼ يمكف لممعمـ أف يعمؿ عمى ادارة كقت الدرس  بكفاءة ؟ 

كالعكامػػؿ التػػي تعمػػؿ  لألفعػػاؿمنعػػة يمكػػف لممعمػػـ أف يعمػػؿ عمػػى ادارة كقػػت الػػدرس  بكفػػاءة مػػف خػػالؿ 
 عمى ىدر كضياع كقت الحصة   كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي : 

 عدـ تكزيع الكقت المخصص لمحصة عمى االىداؼ التعميمية بشكؿ مناسب .-ُ
 الكقت الضائع في تدقيؽ االكراؽ كتصحيحيا عمى حساب التدريس .-ِ
 حضكر الطالب أك المعمـ متيخر الى الحصة .-ّ
 . حصتو انتياءبعض المعمميف في الخركج مف الصؼ الدراسي عند  تيخر-ْ
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 .المعمـ لمكسائؿ التعميمية المناسبة  استخداـعدـ -ٓ
 لمكسائؿ التعميمية قبؿ بدء الحصة . كتجريبوعدـ فحص المعمـ -ٔ
 تكرار المعمـ لشرح الدرس الكاحد دكف مبرر .-ٕ
 ضكع الدرس .التحدث مع الطالب في امكر خارجة عف مك -ٖ
 تنظيؼ هرفة الصؼ أثناء كقت الحصة .-ٗ
 عدـ تنظيؼ السبكرة قبؿ بداية الحصة .-َُ
 عدـ تجييز أقالـ الكتابة عمى السبكرة قبؿ بدء الحصة -ُُ
 .بةعمى الطم اتالتعميم يلااءزيارة مدير المدرسة أثناء الحصة -ُِ
 

 الصفية(دور المعممين في إعداد المناخ الصفي )البيئة      
 ةكالجكىريػػ ةاالساسػػي ةب رئػيس لمػػتعمـ الفعػاؿ كتعػػد الميمػاف ادارة هرفػة الصػػؼ بشػكؿ فعػػاؿ ىػي مطمػػ 

ثػر ذلػؾ عمػى فيمػؾ لفعاليػة كا ةو عمػى ادارة الصػؼ ليػا داللػو كبيػر معمـ  كاف مادرتػ يم ةكاالكثر صعكب
لػػذلؾ جػػاء ىػػذا الفصػػؿ ليسػػاعدؾ فػػي التغمػػب عمػػى المشػػكالت كالمصػػاعب التػػي  ةفػػي تعمػػيـ كتعمػػـ الطمبػػ

 تكاجيؾ عند ادارتؾ لمصؼ.
إف لممعممػػيف الػػدكر الفعػػاؿ فػػي إعػػداد كتييئػػة البيئػػة الصػػفية المناسػػبة لتػػدريس فعػػاؿ كنشػػط يتسػػـ       
تعمميػة كقػد كجػد اف كيتيح اكبر قدر ممكف مف فرص مشػاركة الطمبػة فػي اينشػطة التعميميػة ال باإليجابية

 المعمميف الذم يعدكف أكثر المناخات االجتماعية الصفية ايجابية ىـ الذيف يتميزكف باالتي : 
 يكفركف لطمبتيـ فرصان أكبر لمعمؿ كالمشاركة.  -ُ
 يميمكف لتشجيع العمؿ الصفي التعاكني.-ِ 
 الشخصية لمطمبة.يهكدكف في ممارساتيـ التعميمية عمى كؿ مف التعمـ ايكاديمي كنمك  -ّ
 ييتمكف بتكفير شركط الصحة العامية لطمبتيـ كظركفيا. -ْ
 يراعكف الفركؽ الفردية  فيبدكف اىتمامان بالطمبة يقؿ مشاركة كببطيًئ التعمـ. -ٓ
 عميو تميز ىهالء المعممكف الاادركف عمى إعداد بيئة صفية أكثر ايجابية بادرتيـ عمى اف يككنكا:-ٔ 

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

كما إف لممعمـ الفعاؿ خمفية عممية معرفية عالية كتييه نفسي تربكم عالي إضػافة لمبيئػة الصػفية  -ٕ  
المناسبة  كػؿ ىػذه الصػفات تػهدم الػى مخرجػات تعميميػة تعمميػة محااػة لألىػداؼ المرجػكة كمػا يجػب اف 

 يراعي المعمـ االقتراحات اآلتية ليككف أكثر اندماجان كفاعمية مع طمبتو:
جكؿ بيف المااعد حيثما كاف ذلؾ ممكنان  دكف إثارة االرتباؾ اك الحركة المتكاصمة التي قد تهدم الت-ٖ 

 الى تشتيت تركيز كتفاعؿ الطمبة.
 التكاصؿ بالبصر المستمر مع جميع الطمبة  كمع الجالسيف بعيدان عف المعمـ بشكؿ خاص.-ٗ 

 ف في مهخرة الصؼ. تكجيو ايسئمة لجميع الطمبة كخصكصان لمطمبة الجالسي -َُ
تبػديؿ أمػػاكف جمػكس الطمبػػة مػػف كقػت آلخػػر أك بشػكؿ دكرم كذلػػؾ إلعطػػاء جميػع الطمبػػة فرصػػة -ُُ 

 الجمكس في اإلماـ اك في مكقع قريب مف مكاف تكاجد المعمـ.
كىنالؾ جانب ذك تيثير ايجابي فعاؿ مف قبؿ المعمـ عمى الطمبة يتجسد بتاديـ المعمـ نفسو الى  -ُِ  

انسػػػاف  ككمنػػػا نعمػػػـ المشػػػاعر السػػػارة التػػػي تنتػػػاب الطمبػػػة عنػػػدما يطمعػػػكف عمػػػى بعػػػض الجكانػػػب الطمبػػػة ك
الخاصة مف حياة معممييـ مثؿ انو يركىـ كىـ يمارسكف ىكاياتيـ المفضمة اك يستمتعكف بالكقت مع أفراد 

ضػمة  أسرتيـ  كعرض صكر إلفراد أسرتيـ اك لفرياو المفضؿ اك يعمػؽ عمػى لكحػو الصػؼ رسػكماتو المف
أك ماػػػاالت لكاتبػػػة المفضػػػؿ  دكف السػػػماح لنخػػػريف بػػػدخكؿ نطػػػاؽ المعمػػػـ الشخصػػػي اك التعػػػرؼ عمػػػى 
تفصػػيالت حياتػػو الخاصػػة  كبػػذلؾ ياػػـك المعمػػـ بناػػؿ رسػػالة الػػى طمبتػػو تكضػػح بينػػة يثػػؽ بيػػـ كيرهػػب فػػي 

 بناء عالقة قكية معيـ متبادلة الثاة كاالنسجاـ لتكفير مناخ ايجابي داخؿ هرفة الصؼ.

 :ييتي كلتكفير هرفة مالئمة لعممية تعمـ الطمبة يجب مراعاة ما   
في الصؼ يمكف الكصكؿ إليو بسيكلة مف قبؿ الطمبة ككجكد بعػض  ءشيكجكد مكاف نظامي لكؿ    

 الخزائف كالكقكؼ كلكحة إعالنات داخؿ الصؼ. 
 جعؿ السبكرة بطكؿ الحائط كعمى ارتفاع مناسب مف ايرض.  -ُ  
االىتماـ بايثاث كتكفير مااعد سيمة الحركػة  كذلػؾ لتمكػيف الطمبػة مػف التجمػع   بسػيكلة لمايػاـ -ِ   

 بعمؿ جماعي اك مشركع اك هير ذلؾ.
 تكفير كسيمة لمضكء عمى السبكرة  كجعؿ إنارة الصؼ ك النكافذ عمى يسار الطمبة. -ّ   
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ة منػو حجػرة دراسػية الػى كرشػة اك   مسػرح جعؿ الحجرة قابمة لمتغير حتػى يمكػف تحكيميػا بسػرع -ْ   
 صغير اك حجرة ألعاب.

 العناية بالمكتبة المدرسية كتكفير مكتبة لمصؼ كعمؿ متحؼ لمكسائؿ التعميمية لكؿ صؼ.-ٓ
 

 : كيف تواجو طالبك وتكسب ثقتيم      
المعمـ اذ يعتػرم فػي حياتػو العمميػة كثيػر  يكاجياتناكؿ ىذا المكضكع بعض المشكالت الصفية التي    

مف المكاقؼ التي قد تشعره بالحيرة كاالرتباؾ كقد ياؼ عاجزا عف حميا مثؿ كيػؼ يعػال  مشػكمة اإلزعػاج 
؟ كماىي الطرياة التي تعينػو عمػي كسػب كد طالبػو كاحتػراميـ ؟ ككيػؼ يكاجػو مشػكمة التشػتت الػذىني ؟ 

 ير مف المشكالتككيؼ يككف الصؼ منضبطا ؟ كهيرىا الكث
سػػيتـ طػػرح بعػػض الحمػػكؿ الماترحػػة ليػػذه المشػػكالت   كسػػتتـ مناقشػػتيا كتبػػادؿ الخبػػرات مػػف خػػالؿ    

التجربة الميدانية لممعمميف الادامى  كعمينا االتفاؽ مف البداية أف اإلنساف عندما ييػتـ بعمػؿ مػا يجػب أف 
النجػاح بالػدنيا كاالخػرة  كيريػد رضػا مثال مػف أراد التي يكد نيميا   فيتزكد لو بالزاد المناسب ليبمغ المكانة 

كمػف يرهػػب فػي النجػاح كالتميػز يحػػتـ عميػو ذلػؾ ايخػػذ   يجػب أف يتػػزكد بػالتاكل  اهلل سػبحانو كتعػالى   
  كالتي سيكرد بعض منيا :بيسباب النجاح 

 .التعالي كالمبالغةكدكف  تؾ كبطرية سيمة كمتكاضعة قدـ نفسؾ باختصار لطمب -ُ
 .عف انفسيـ  ـ معيـ كأعطيـ الفرصة لمحديثتكم -ِ
 .كنادم عمى طمبتؾ بيسمائيـ  حاكؿ حفظ ايسماء -ّ
 .بعض الشيء أف الضحؾ يزيؿ التكتر أذ ظير أف لديؾ شيئا مف الفكاىة  أ -ْ
لدرسػػػػؾ  ؾتػػػػبمػػػػف طم الػػػػذم تتكقعػػػػو االهػػػػراض السػػػػمككية المعرفيػػػػة  كالمياريػػػػة  كالكجدانيػػػػة كضػػػػح  -ٓ

 .اليكمي
حػاكؿ تػدريس بعػض مفػردات المػادة الدراسػية بطرياػة الػتعمـ  عمػى التاػارب فيمػا بيػنيـ بػةالطمساعد  -ٔ

 .التعاكني 
 .كقت الحـز كف حازما -ٕ
الدراسػػػية كذلػػػؾ باطالعػػػؾ عمػػػى المصػػػادر الخارجيػػػة فضػػػال عػػػف الكتػػػاب  كػػػف متمكنػػػا مػػػف المػػػادة -ٖ

 .المدرسي
 .عممياشكقيـ لمميارات التي سيتـ ت  ك الدرس لمادة خاصة كاالهراض السمككية عرفيـ بايىداؼ ال -ٗ
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تصدؽ كؿ شيء يخبرؾ بو أعضػاء ىيئػة  ليس كؿ ما يااؿ عف الطمبة تيخذه بعيف الجد   لذا ال -َُ
 التدريس عف   الصؼ.

 ال تتحدث بتيكـ عف طمبة الفصؿ ككؿ.العااب الجماعي ال يفيد داخؿ الصؼ ك   -ُُ
 طمبتؾ .مى اآلخركف عنعتيـ ي تجنب ما    -ُِ
 .كاجؿ المساكاة شعارؾ مف أفراد الصؼ أكثر مف هيره تكجو اىتماما يم فرد ال -ُّ
 ال تعطي انطباعا بينؾ عصبي.كف ىادأ الطباع      -ُْ
 ال تحاكؿ أف تادـ درسا معادا. حاكؿ تبسيط المادة الدراسية بطرياة اك بيخرل ك -ُٓ
 أشعرىـ بحبؾ لممادة. -ُٔ
 –الحماس   -الحيكية  –حسنة يحتذل بيا في أسمكب التعامؿ ) البشاشة  قدـ مف نفسؾ قدكة -ُٕ
 النظافة –الصكت المعتدؿ   –التسامح  –الذكاء  –ايمانة  –العدالة
 احتراـ الرأم كهيرىا مف ايخالؽ الحميدة(. –
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 الفصؿ الثالث
 لتنفيذ التدريسالميارات التدريسية 

 اوال  : استخدام السبورة
 ثانيا : التييئة  او التحفيز 

 ثالثا  : غمق الدرس
 خامسا : التغذية المرتدة
 سادسا : تنويع المثيرات 

 سابعا : استخدام االسئمة الصفية
 ثامنا :اعتماد الوسائل التعميمية في التدريس 

 تاسعا: أثارة دافعية  المتعمم
 التعميم المصغر

 
  ألغراض السلوكية ا

 : أن على قادرا الطالب  يكون الثالث الفصلاالنتهاء من   بعد اتوقع

 لمهارات التدريسية لتنفيذ الدرس .يعرف ا -1

 لمهارات التدريسية لتنفيذ الدرس .يعدد أنواع ا -2

 ورة .يعرف السب -3

 يبين مزايا السبورة. -4

 يعدد أنواع السبورة . -5

 يعرف السبورة الطباشيرية. -6

 المغناطيسية )اللوح المغناطيسي(. يعرف السبورة -7

 السبورة الطباشيرية والمغناطيسية.يميز بين  -8

 يذكر مزايا السبورة. -9

 يوضح مجاالت استخدام السبورة . -11

 التي تستخدم عند استخدام السبورة.يبين القواعد  -11

 يعرف التهيئة )التحفيز(. -12

 المثيرة للطلبة. يعطي أمثلة للمقدمة التعليمية -13

 ئة.يذكر أهمية التهي -14
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 يبين أنواع التهيئة . -15

 غالق الدرس .يعرف مهارة أ -16

 التي يستخدمها المدرس لغلق الدرس.يحدد اإلجراءات  -17

 اقف التي ينهي فيها المدرس الدرس.يذكر المو -18

 أهمية غلق الدرس. يبين -19

 يعدد أنواع الغلق.  -21

 .يميز بين أنواع الغلق -21

 يعرف الغلق التعليمي. -22

 .يعرف الغلق اإلدراكي -23

 المعرفييعرف الغلق  -24

 لم في توفير التعليمية المناسبة .يبين دور المع -25

 يعرف التعزيز. -26

 يعدد أنواع التعزيز. -27

 يعرف التعزيز االيجابي.  -28

 يعرف التعزيز السلبي . -29

 يجابي والسلبييقارن بين التعزيز اال -31

 (يعطي صور التعزيز )أنواع الصور التعزيزية -31

 يز اللفظي يعرف التعز -32

 يعرف التعزيز الغير لفظي -33

 بين التعزيز اللفظي والغير لفظي يميز -34

 يصنف المعززات الغير لفظية؟ -35

 يبين أهمية التعزيز -36

 يذكر سلبيات )عيوب( التعزيز -37

 يعرف التغذية الراجعة ) المرتدة( -38

 يوضح مفاهيم التغذية الراجعة -39

 رن بين التعزيز والتغذية الراجعةيقا -41

 ة حيوية المعلم يعرف مهار -41

 معلميبين سلوكيات مهارة حيوية ال -42

 سئلة الصفيةيعطي أهمية األ -43

 يبين شروط صياغة األسئلة -44

 شروط طرح األسئلة الصفية يحدد -45

 يذكر أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم  -46
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 يعدد مصادر الوسائل التعليمية  -47

 يشرح أهم مصدر للسوائل التعليمية  -48

 يذكر المؤثرات التي تدعم الموقف التعليمي -49

 م في أعداد الوسائل التعليميةمعليوضح دور ال -51

 يعرف الدوافع -51

 أهمية الدافعية في التعليم يعطي -52

 يذكر العوامل المؤثرة في الدافعية -53

 أبعاد الدافعية يحدد -54

 ح العالقة بين الدافعية والتدريسيوض -55

 شباع حاجات الطلبةيذكر العوائق التي تعيق المعلم في أ -56

 المثيرة للدوافع  يشرح االستراتيجيات -57

 يعرف استثارة الدافعية  -58

 يذكر سلوكيات استثارة الدافعية -59

 
 لتنفيذ التدريسالميارات التدريسية 

التػػػي يحتاجيػػػا المعمػػػـ لتنظػػػيـ المكاقػػػؼ   الكفايػػػةيمكػػػف تعريػػػؼ ميػػػارة  تنفيػػػذ التػػػدريس بانيػػػا :         
كتحايؽ أىدافيا كتشػمؿ  لعممية التدريس لضماف نجاح  العممية التعممية تنفيذهالتعميمية الصفية في أثناء 

الطمبػة كاسػتثارة دافعيػتيـ لمػتعمـ لبمػكغ  انتبػاهأف يعمػؿ عمػى جػذب  شػينوكفايات تنفيذ التدريس كؿ ما مػف 
 نتاجات التعمـ المستيدؼ ػ

   اوال  : استخدام السبورة:
قاسػػػـ تعػػد السػػبكرة مػػػف أقػػدـ الكسػػػائؿ التعميميػػة المسػػػتعممة فػػي حاػػؿ التعمػػػيـ كمػػا زالػػػت كىػػي           

مشػػترؾ فػػي جميػػع الػػدركس كالصػػنكؼ كالمػػدارس  كتعػػد اكثػػر الكسػػائؿ التعميميػػة انتشػػارا تػػكافرا كاسػػتعماال 
لسيكلة استخداميا مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ اضافة إلى مركنتيا في االسػتعماؿ  إذ يمكػف تسػخيرىا لجميػع 

 لة ما كتب عمييا بسيكلة انكاعيا.المكاد الدراسية مف عمـك كلغات كرياضيات كهيرىا. كقمة تكاليفيا كازا
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 انواع االخرى لمسبورة

 بكاسػطة عمييػا يكتػب االخضػر اك االسػكد بمػكف مصػبكهة خشػبية لكحػة ىػي:  الطباشػيرية  السبكرة -ُ
 اك المالحظػػػػات عمييػػػػا يكتػػػػب الخشػػػػب مػػػػادة مػػػػف كتكػػػػكف لتعمػػػػيـ تسػػػػتعمؿ المػػػػكف اك االبػػػػيض الطباشػػػػير
 . الطالب اك المدرس قبؿ مف الرسكمات

المكح المغناطيسي: يتككف مف كاجية حديدية  كيمكف اف يككف مف النكعيف الثابت كالمتحرؾ كمػف  -ِ
كػػالحركؼ كالكممػػات اك بعػػض الرسػػكمات الصػػغيرة بكاسػػطة  ةسػػيكلة تثبيػػت بعػػض المػػكاد المكتكبػػ ميزتػػو

 قطع مغناطيسية.
 

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

 -مجاالت استخدام السبورة :
 نسخ المكاد هير المكجكدة في كتب الكمبة اك كتابة المكاد التي يراد مناقشتيا في الدرس. -ُ
 كيماكية اك ممخصات الدركس.  رمكزالميمة ككتابة عمييا بالمصطمحات اك  المكاد ابراز -ِ
 كتابة اسئمة االمتحانية. -ّ
 حؿ تماريف لدركس لعمـك بينكاعيا. -ْ
 أنكاعيا. باختالؼعمييا  رسـ الرسـك كتكضيحيا كتيشير -ٓ
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 -اسموب الصحيح الستخدام السبورة:
 -كىناؾ عدة قكاعد يجب اتباعيا عند استخداـ السبكرة :    
 كبير كسطكر متباعدة حيث يستنير عمى جميع الطمبة قرأتيا.كتابة المادة بخط -ُ
 يككف الخط مفيـك كبعيد التعايد. -ِ
 تضيع السبكرة هير منتظمة . االختصار في الكتابة بحيث ال-ّ
 عالقة ليا بالمادة . يكجد عمييا مكاد ال يجب اف تككف السبكرة نظيفة كال -ْ
 عدـ الكقكؼ اماـ السبكرة . -ٓ
المػػتعمـ لتيكيػػد عمػػى  دافعيػػة اثػػارة  يجػػؿد الكتابػػة اسػػتعماؿ الطباشػػير ابػػيض اك ممػػكف تفضػػيؿ عنػػ -ٔ

 االشياء الميمة .
 تاسيـ السبكرة الى اقساـ متعددة لتخميص الدرس عمييا بشكؿ مرتب. -ٕ
 عدـ الكتابة عمى الجزء السفمي مف السبكرة كالجزء العمكم تستخدـ لتكضيح المادة كالتيريخ. -ٖ
 السبكرة بعيد عف الضكء المسبب لمعاف السبكرة.تعميؽ  -ٗ
استخداـ كسائؿ التعميمية مع السبكرة مثػؿ المصػكرات اك البكسػترات كتكضػع عمػى عػيف اك يسػار  -َُ

 السبكرة .
 عند المسح يككف مف االعمى الى السبكرة . -ُُ

 ثانيا : التييئة  او التحفيز:    
و  قبػؿ البػدء بتنفيػذ االجػراءات الالزمػة لمػتعمـ الجديػد باصػد أمػاـ طمبتػ مػوىي كؿ مػا قكلػة المعمػـ أك يفع

لمتعمـ الجديد الذم يعتبر شرطا  دافعيتيـأعدادىـ أعدادا ذىنيا كجسميا كنفسيا ليذا التعمـ ام باصد اثارة 
مػاـ اىت يثػارةالماػدمات التعميميػة المثيػرة أمػال ضػركريا ه ـ كيعػد قيػاـ المعمػـ بتنفيػذ ق ليػذمف شركط التعم

مػػف انشػػطة تعميميػػة    كفيمػػا يمػػي بعػػض االمثمػػة لممادمػػة  يتخممػػوكجػػذب أنتبػػاىيـ لمػػدرس كلمػػا  لطمبػػة ا
 المثيرة 

 اكال: أمثمة عمى المادمات المثيرة : 
د ثػػـ طػػرح بعػػض عػػرض فػػيمـ قصػػير باسػػتخداـ احػػد االجيػػزة المتػػكفرة كمادمػػة لمكضػػكع درس جديػػ-ُ

  و.االسئمة المتعماة ب
ثـ يطرح عمييـ بعض االسئمة  طمبتوة مثيرة أماـ تجربة قصير  بيجراءالمعمـ  وعرض عممي ياكـ في -ِ

 حدكث ذلؾ؟  بما سبالتجربة مثؿ ماذا تالحظ ؟  هحكؿ ىذ
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 هير كاضحة.  أجابتياطرح سهاؿ اك اسئمة مثيرة متنكع حكؿ مكضكع الدرس  -ّ

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

 أىمية التييئة: 

  دافعيتيـالى المادة التعميمية الجديدة كتزيد مف  طالبال انتباهتعمؿ عمى جذب  -ُ
 بمثابة أطار لتنظيـ االفكار كالمعمكمات  دتع ينيافي فيـ مكضكع الدرس  بةتساعد الطم -ِ
تربط بيف خبرات ساباة مع خبػرات   ينياتهمف االستمرارية في العممية التعميمية التعممية  -ّ

 جديدة 

 :أنواع التييئة
 لػونحػك المكضػكع المنػكم تعميمػة  ةالطمبػ انتباه لتكجيوالتييئة  ىذه: كتستخدـ  اوال : التييئة التوجييية

 بيف الطمبة. في فصؿ الشتاء اطمبتو  ما اسباب تفشي اينفمكنز   كيف يسيؿ المعمـ 
ــا : التييئــة االنتقاليــة : يخطػػي مػػف يعتاػػد أف التييئػػة تاتصػػر عمػػى بدايػػة الػػدرس   فمكػػؿ نشػػاط أك  ثاني
 . بوأثارة كتييئة خاصة   لومفيـك أك مكقؼ تعميمي 
فػي  كيشػجعيـ عمػى المشػاركةطمبتػو مػف التييئػة يييػئ المعمػـ  : في ىذا النكع ثالثا : التييئة التقويمية

المرجػػكة  لألىػػداؼعمميػػة التاػػكيـ التػػي تيػػدؼ لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل تمكػػنيـ مػػف المػػادة التعميميػػة كتحاػػيايـ 
 عندما ينكم االنتااؿ الى تاكيـ تعمميـ .

 

 ثالثا  : غمق الدرس ) انياء الحصة أو الدرس ( : 
لو  كتمخيصوعمى بمكرة مكضكع الدرس  وتظير ميارة المعمـ في هماة لمدرس كانيائو لو مف خالؿ قدرت

كنشاط نيائي يختتـ في حصتو   لذلؾ تعد مرحمة همؽ الدرس أخر المراحؿ فػي عمميػة تنفيػذ التػدريس . 
كعميػػة   يمكػػف تعريػػؼ ميػػارة همػػؽ الػػدرس بانيػػا تمػػؾ اال فعػػاؿ أك االقػػكاؿ التػػي تصػػدر عػػف المعمػػـ باصػػد 

 كتنظيمػػولمػػدرس  الرئيسػػية لألفكػػار تمخيصػػوعػػف طريػػؽ    كذلػػؾ كأنشػػطتوتنفيػػذ الػػدرس  إلجػػراءات أنيائػػو
تصػاحب هماػة  تبػدجراءامػف  وكربطيا مع بعضيا كينصح المعمـ أف يشرؾ تالميذه ما أمكف بمػا ياػكـ بػ

 يمي :  لمدرس ما ولمدرس كمف االجراءات التي يمكف أف ياـك المعمـ بيا مف أجؿ انيائ
 كتمخيصيا .كتابة النااط االساسية الكاردة في الدرس  -
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 كربطيا مع بعضيا بصكرة يسيؿ فيميا كاالحتفاظ بيا كتذكرىا . المعمكماتتنظيـ  -
 
  مجاالت استخدام كفاية الغمق ) االنياء (  

ياتصػػر اسػػتخداـ المعمػػـ لميػػارة الغمػػؽ عمػػى انيائػػو لمػػدرس فاػػط   كانمػػا يمكػػف اف يسػػتخدميا فػػي  ال    
ياتصػػر  لػػو   شػػانيا فػػي ذلػػؾ شػػاف ميػػارة التييئػػة اك االثػػارة   التػػي ال همراحػػؿ متعػػددة مػػف مراحػػؿ تنفيػػذ

 استخداميا عمى بداية تنفيذ الدرس   كيمكف لممعمـ اف يستخدـ ميارة الغمؽ في المكاقؼ التالية :
 أنياء الدرس اليكمي . -
 انياء كحدة دراسية متكاممة لربط مكضكعاتيا معا . -
 المعرفة العممية : حاياة   مفيـك   مبدأ   قانكف   نظرية . انياء دراسي الم شكؿ مف اشكاؿ -
أنياء دراسي  الم نشاط أك مكقؼ أك خبرة تعميمية تعممية   كينياء  لألجراء تجربة عممية بتمخيص  -

 أىـ نتائجيا   أك بعد عرضة لفيمـ باستخالص كبمكرة االفكار الرئيسة فية   الخ. 
 أك مجمكعة أىداؼ تعميمية .االنتياء مف تحايؽ ىدؼ تعميمي -
 .أنياء مناقشة صفية أك حكار تعميمي -
  
 أىمية الغمق   

يجعؿ مف  يمكف أف  يستنت  مما سبؽ أف قياـ المعمـ بعممية الغمؽ هاية في االىمية   كعمى المعمـ اال
   بؿ عمية أف ياـك قبؿ ذلؾ بعممية الغمؽ . وقرع الجرس نياية لدرس
 فيما يمي :  والمعمـ لدرسكتبرز اىمية همؽ 

  ممػػا يسػػاعد  إجراءاتيػػاكتػػدفعيـ لممشػػاركة فػػي تنفيػػذ  طمبػػةال هتعمػػؿ عمميػػة الغمػػؽ عمػػى جػػذب أنتبػػا-ُ
 .المعمـ عمى االستمرار في تاكيـ تعميميـ 

 طمبػػةمػػف معمكمػػات ممػػا يسػػيؿ عمػػى التسػػاعد عمميػػة الغمػػؽ فػػي تنظػػيـ كترتيػػب مػػا يحتػػكم الػػدرس  -ِ
 .االحتفاظ بيا كتذكرىا 

تساعد عممية الغمؽ في ربط محتكيات الدرس ببعضيا كتكضيح ما بينيما مف عالقػات ممػا يجعػؿ  -ّ
 .فيما  طمبةتكاممة مترابطة تسيؿ عمى المنيا قطعة م

تبػػرز عمميػػة الغمػػؽ الناػػاط الميمػػة كالعناصػػر االساسػػية فػػي الػػدرس كتهكػػد عمييػػا   ممػػا يجعػػؿ مػػف  -ْ
 .بيا كتذكرىا  حتفاظاال طمبةحتكييا  الدرس يسيؿ  عمى الدقياة التي يالتفاصيؿ ال
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الػدرس مػف أفكػار رئيسػية كمػا بينيمػا مػف ركابػط كعالقػات و يحتكيػ ما  استنتاجأشتراؾ الطمبة  في  -ٓ
 لدييـ . التفكيريسيـ في تنمية ميارات 

معمـ نكاحي الضعؼ لدل طمبتو   فمف خالليا يكتشؼ ال ةتساعد عممية الغمؽ في تاكيـ تعمـ الطمب -ٔ
 كيعمؿ   عمى معالجتيا .

 يساعد الطمبة كيدربيـ عمى تمخيص محتكل أم درس . -ٕ
 

 رابعا :ميارة  التعزيز 
يػػكدم المعمػػـ دكرا اساسػػيا فػػي تػػكفير البيئػػة التعميميػػة التعمميػػة المناسػػبة كمػػف العكامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػى 

المعمػػـ لمتعزيػػز بنكعيػػة  االيجػػابي ) الثػػكاب ( ك) السػػمبي ) العاػػاب ( . لػػذلؾ  اسػػتخداـالبيئػػة  هكجػػكد ىػػذ
 احتماؿالقكاؿ  التي تصدر عف المعمـ كتهدم الى زيادة اعبارة عف االفعاؿ ك  ويمكف تعريؼ التعزيز :بين
 .  كبالتالي حدكث التعمـ وتكرار السمكؾ هير الرهكب في احتماؿ  كناص و   تكرار السمكؾ المرهكب في
 اكال : أنكاع التعزيز : 

( الػذم يصػدر عنػة بمػا  والطالب عمى السمكؾ االيجابي ) المرهػكب فيػ مكافيةالتعزيز االيجابي : كىك 
 تكرارا ىذا السمكؾ  ويسمح ل

 ( الػذم يصػدر عنػة بمػا ال فيػوالتعزيز السػمبي : كىػك عاػاب الطالػب السػمكؾ السػمبي ) هيػر المرهػكب 
 كؾ .بتكرار ىذا لسم لويسمح 

 
 (  أنواعوصور التعزيز : )  
المعمـ لمكممات اك العبارات المناسبة لمسمكؾ الذم يصدر عػف  استخداـ والتعزيز المفظي : ياصد ب -ُ

 الطالب كيف ياكؿ ) أحسنت   ممتاز   رائع ( 
ف مػدل كاليػديف كالعينػيف كالفػـ تعبيػرا عػ الجػكةخدـ المعمـ حركػات تالتعزيز الغير لمفظي : كفية يس  -ِ

 يااطعػػػو الحركػػات فػػي أثنػػػاء حػػديث الطمبػػة كػػي ال هيسػػػتخدـ المعمػػـ ىػػذ الطالػػب    اسػػتجابةرضػػاه عػػف 
اذا كانػت هيػر صػحيحة  اسػتجابتوصحيحة ككػي يعطػي لػو فرصػة لتغيػر  واستجابتاذا كانت  ول  كتعزيزا

 يمي :  ات التي يمكف أف يستخدميا المعمـ كمعززات هير لفظية ماككمف الحر 
 الطالب أك صحة كالمة .  استجابةاالبتسامة لمتدليؿ عمى دقة  -أ
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 .الطالب  استجابةحركة الرأس يمينا كيسارا لمتدليؿ عمى عدـ الرضا عف  -ب
 .الطالب  استجابةعمى رضا المعمـ مف  لألسفؿحكة الرأس  -ج
 .الطالب  استجابةتاطيب الجبيف لمتدليؿ عمى عدـ الرضا عف  -د
الذيف يستحاكنيا كشػيادات التاػدير    ةبالمادية عمى الطم المكافاةادم : كفية يتـ تكزيع التعزيز الم -ّ

 الدراجات   كذلؾ تاديرا ليـ . أك اليدايا   أك
 أىمية التعزيز 

 يمي :  تربكية متعددة   نكرد مف ما يسبابيكتسب التعزيز ىذه االىمية 
 في أذىاف الطمبة .  كيرسخويزيد التعزيز مف حدكث التعمـ  -ُ
 يزيد مف مشاركة  الطمبة في االنشطة التعميمية . -ِ
الػتعمـ   كالطمبػة  الػذيف يشػارككف فػي االنشػطة الصػفية  بطيػييشجع الطمبة  الخجكليف   كالطمبة   -ّ

 كيزيد مف دافعيتيـ .
 .كفعالية في الدرس  انتباىايجعؿ الطمبة  أكثر -ْ
  وارة الصؼ  كضبطيسيؿ التعزيز عمى المعمـ أد -ٓ
 

 (.   بوسمبيات التعزيز ) عيو 
سػمبية أك ال يػهدم دكرة لػذلؾ ننصػح  نتػائ قػد يػهدم الػى  والتعزيػز أك التصػنيع بػ اسػتخداـالمبالغػة فػي 

عطػاءالمعمـ بفيـ خصػائص الطمبػة   تعزيػز مختمػؼ  والتعزيػز المناسػب لكػؿ مػنيـ   فكػؿ طالػب يناسػب كاد
 المناسبة . وعف االخر كلكؿ مستكل تعميمي معززات

الطمبة  عمييا لذلؾ عمى  اعتيادأف تكرار عبارات التشجيع كالتعزيز تصبح عديمة الجدكل بعد فترة مف 
لممعززات   كالتعزيز في المكاقػؼ التػي تسػتحؽ ذلػؾ كأف يػكفر سػيال  استخداموالمعمـ التنكع ما أمكف في 

 .  أساليبولتعزيز بصكرة الثالث كيتاف مف أنماط ا
 

 -خامسا : التغذية المرتدة )الراجعة(:
اىـ ميارة يمكػف اف تعػرؼ انيػا المعمكمػات المسػتخدمة لمحكػـ عمػى النتػائ  االيجابيػة اك السػمبية ام    

 -ليا مفيكميف ىما:
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لمفيػـك  مػردداكىذا يجعػؿ  يحرزهالتعمـ يزداد تسيرا عندما تذكر المتعمـ بكؿ خطكة في تادـ الذم -ُ   
 .سمبيا تعزيزاالنجاح اك الفشؿ كقد يعطي 

ه كتػػػهدم ىػػػذ   كلمػػػاذا الصػػػحيحة معمكماتػػػو  بديجابيػػػاتنخبػػػر المػػػتعمـ  عنػػػدما يسػػػرااف تعمػػػـ يػػػزداد -ِ
 المعمكمات الى الحكـ اك تعديؿ في السمكؾ .

 فيما بآتي ماارنة بيت التعزيز كالتغذية الراجعة:

 
 سادسا : تنويع المثيرات 

في  وكاستخدام –قدرة المعمـ عمى التنكيع مف أساليب االتصاؿ كالتفاعؿ مع طمبتو   الميارة هتظير ىذ
فػػي احيػػاف أخػػرل االسػػاليب هيػػر لفظيػػة  اسػػتخداموالمفظيػػة المتمثمػػة بػػالكالـ  لألسػػاليببعػػض  االحيػػاف 

الطمبة  الى ناطة معينة .لذلؾ يمكػف تعريػؼ ميػارة  انتباهالمختمفة كذلؾ بيدؼ جذب  باإلشاراتالمتمثمة 
معمػػـ أمػػاـ طمبتػػو فػػي أثنػػاء كالغيػػر لفظيػػة   التػػي ياػػـك بيػػا الحيكيػػة المعمػػـ بينيػػا جميػػع االفعػػاؿ   المفظيػػة 

. كتطمػػػب ىػػػذه الميػػػارة السػػػمككيات  كانتبػػػاىيـ اىتمػػػاميـالسػػػتحكاذ عمػػػى لعمميػػػة التػػػدريس  بيػػػدؼ ا تنفيػػػذه
 التالية : 

  فجمػكس المعمػـ يجمػب حركات المعمـ : ينبغي لف تككف حركػة المعمػـ داخػؿ الفصػؿ حركػة ىادئػة  -ُ
الكثيػػرة بيػػنيـ تشػػتت أنتبػػاىيـ   أمػػا حركػػة المعمػػـ فػػي ارجػػاء الفصػػؿ بػػيف صػػفكؼ  وكحركتػػ ةالممػػؿ لمطمبػػ

 ما يتناسب كالمكقؼ التعميمي تجمب أنتباىيـ .نيطمبتو ب
يمػػاءات إشػػارات -ِ  كجػػوكتعػػابير  كشػػفاه عيكنػػوكحركػػات  رأسػػوالمعمػػـ : اف تحريػػؾ المعمػػـ ايػػده كىػػز  كاد

شاراتالمتنكعة بما يتناسب مع المكقؼ التعميمي كميا ايماءات   الطمبة.  انتباهتشد  كاد
صكت المعمـ : أف حديث المعمـ بصكت رتيب يبعث الممؿ فػي نفػكس الطمبػة  كلػذلؾ عمػى المعمػـ  -ّ

 عمى المكقؼ التعميمي  اعتماداكالنخفاض كالعتداؿ  عباالرتفا صكتونغير نبرات 

 التعزيز (                                                 المرتدة)    راجعة تغذية
  عمػػػػػػػى تهكػػػػػػػد لمطالػػػػػػػب تعطػػػػػػػى معمكمػػػػػػػات -ُ 

      كالميارل.   المعرفي الجانب  التعميـ
 المكافئة كظيفة تيثير عمى تهكد -ُ

 نحك  التعمـ تصحيح ىي االساس كظيفتيا -ِ 
                                         الصحيح  التعمـ

 مثابرتو لزيادة كمكافئتو الطالب تشجيع -ِ
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  اذا  اسػػتخدامياالصػػمت : تعػػد  ميػػارة الصػػمت مػػف الميػػارات الضػػركرية التػػي يحتػػاج المعمػػـ الػػى  -ْ
يا معاني كثيرة   كالمطمكب مف المعمـ أف يحدد متى يصػمت   كلمػاذا يصػمت   ككػـ مػف الصمت لغة ل
 الكقت يصمت.
الطمبة  لحكاسيـ  استخداـالحسي ) تنكيع المثيرات ( : تتـ عممية التعمـ مف خالؿ  التكجيوتغير مراكز 

لمعمػػـ أف ينػػكع مػػف المختمفػػة ) السػػمع   كالبصػػر   كالشػػـ   كالػػذكؽ   كاالحسػػاس (   كىػػذا يتطمػػب مػػف ا
المكاقؼ التعميمية التعممية ليدفعو طمبتو  الى التنكيع الستخداـ ىذه الحكاس مما يامؿ  الممؿ مف نفكسػيـ 

سػػبيؿ المثػػاؿ يمكػػف لممعمػػـ أف يتناػػؿ بطمبتػػو  بػػيف الاػػراءة كاالسػػتماع كالمشػػاىدة كأجػػراء االنشػػطة ى . عمػػ
 بينفسيـ كهيرىـ . 

الدرس مف أىـ المظاىر التي  إجراءاتفي  لطمبتود ميارة أشراؾ المعمـ أشتراؾ الطمبة  في الدرس : تع
تػػدلؿ عمػػػى حيػػػكة المعمػػػـ كحماسػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػة   فيشػػػراؾ الطمبػػػة  فػػػي أجػػػراء االنشػػػطة كالناػػػاش 
كالحكار كطرح االسئمة كاالجابة عنيا كالاراءة   كؿ ذلؾ يبعث بالحيكيػة كالنشػاط فػي نفكسػيـ  كيزيػد مػف 

 تيـ لمتعميـ . دافعي

 سابعا : استخدام االسئمة الصفية

تػػدريس نػػاجح   كذلػػؾ لككنيػػا كسػػيمة فعالػػة فػػي اثػػارة  يمتعػػد االسػػئمة مػػف المككنػػات الميمػػة كالرئيسػػة 
الطػالب كبػيف  كطالبوأفكار طالب الصؼ فضال عف تكفير بيئة صفية نشطة تع  بالتفاعؿ بيف المعمـ 

الػػػدرس  إجػػػراءاتفػػػي أثنػػػاء  الطمبػػػةطػػػرح المعمػػػـ لألسػػػئمة الشػػػفكية عمػػػى  دأنفسػػػيـ .مػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ   يعػػػ
كالمكاقؼ التعميمية التعممية مف الكسائؿ الفعالة في تحايؽ االىداؼ التعممية المنشكدة كمف االدكات التػي 

 تحثيـ عمى التفكير   مما يتطمب مف المعمـ أتااف ميارة طرح االسئمة الشفكية  .
االسئمة الصفية في مراحؿ مختمفة مف تنفيذ الدرس فيك يستخدـ في مرحمة االثارة كيستخدـ المعمـ      

كالتييئة في سبيؿ زيادة دافعية طالب لمتعمـ الجديد   كيستخدميا فػي عمميػة التاػكيـ التكػكيني أثنػاء تنفيػذ 
ختػػامي الػػدرس سػػعيا كراء تحايػػؽ االىػػداؼ المنشػػكدة   كيسػػتخدميا أيضػػا فػػي عمميػػة التاػػكيـ ال إجػػراءات

لمتيكػػد مػػف مػػدل تحاػػؽ تمػػؾ االىػػداؼ لػػذلؾ تعػػد االسػػئمة ىػػي المتحػػدم الػػدائـ لفكػػر الطالػػب داخػػؿ هرفػػة 
 الصؼ كخارجيا .
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 أىمية استخدام االسئمة الصفية  
لمػدرس   اذ أف  ـانتبػاىيكتحفيزىـ كتشكيايـ كجذب  طمبةال اىتماـتعمؿ االسئمة الصفية عمى أثارة  -ُ

ىذه االسػئمة تػدفع طػالب الصػؼ الػى المشػاركة فػي التفاعػؿ الصػفي   كبالتػالي تػهدم الػى كسػر الجمػكد 
 الممؿ مف نفكسيـ    كابتعاد
تسػػػيـ فػػػػي تنفيػػػػذ الػػػػدرس   فطرياػػػػة الحػػػػكار كالمناقشػػػة كاالسػػػػتجكاب تػػػػدفع الطػػػػالب الػػػػى المشػػػػاركة  -ِ

مػا  تنفيػذهاية الى متابعتيـ  لعممية التعمـ   ممػا يسػاعد عمػى كاالجابة عنيا   مما يهدم في الني بايسئمة
 . لتنفيذهخطط 
طمبتػو  مػف معػارؼ سػاباة عػف مكضػكع الػدرس   اذ أف  يمتمكػوتساعد المعمـ في التعرؼ عمػى مػا  -ّ

 التعمـ الابمي ) المتطمبات الابمية ( تعد  مف متطمبات التعمـ الجديد . 
  كبالتػالي فػي اكتشػاؼ  ةالمنشػكد لألىػداؼلػتعمـ طمبتػو  كمػدل تحاػيايـ  تاكيمػوتساعد المعمػـ فػي  -ْ
 عمى استكماؿ الناص كسد الثغرات لدييـ .  يعينوالاصكر كالضعؼ في أدائيـ كتعمميـ   مما  أكجو
   أجابتيـالثاة الطالب بينفسيـ   كخاصة عند رضا المعمـ عف مستكيات  تنمي -ٓ

 كحصكليـ عمى التعزيز المناسب . 
المدركسػػػػة كالمعػػػػدة جيػػػػدا  فايسػػػػئمة   ةبػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر لػػػػدل الطمتسػػػػيـ فػػػػ -ٔ

 بشكؿ صحيح تثير التفكير لدييـ .  ةكالمطركح
 شروط صياغة االسئمة     

 يجب أف تتكافر في صياهة االسئمة الصفية الشركط التالية : 
أف ترتبط االسػئمة بمكضػكع الػدرس   بمعنػى أف تصػاغ بطرياػة تخػدـ تحايػؽ االىػداؼ  -ُ

 التعميمية المنشكدة لمدرس . 
  بحيػػث يسػػتطيع  مطمبػػوأف يكػػكف السػػهاؿ صػػحيحا عمميػػا ككاضػػحا لغكيػػا كدقياػػا فػػي  -ِ

 ىمة . ك  يكؿالطالب فيمة 
تجميػع لمحاػائؽ أك تػذكرىا فاػط أف تككف االسئمة مف مستكيات مختمفة لمتفكير كليسػت  -ّ

عف صياهة االسئمة كاختيارىا مػف مسػتكيات متنكعػة لتشػمؿ متنكعػة  تحاياويمكف    كىذا ما
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لتشمؿ المستكيات المعرفػة السػتة مػف تصػنيؼ بمػـك :التػذكير   الفيػـ   التطبيػؽ   التحميػؿ   
 التركيب   التاكيـ . 

عػدة جكانػب    أجػابتيـكىػي أسػئمة تتطمػب  التركيز عمى االسئمة السابرة أك المفتكحة   -ْ
مما يفسح مجاال لعدد أكبر مف الطالب في االجابة عف السػهاؿ الكحػدة   كيعمػؿ عمػى اثػارة 

 تفكير طالب الصؼ .
مما ينمي لدل الطالب الادرة  ميلكفةالتركيز عمى استخداـ اسئمة تتطمب اجابات هير  -ٓ

 عمى االبتكار كاالبداع .
 االسئمة مركبة كمتداخمة .تككف  اف ال -ٔ
 تككف االسئمة هامضة   بمعنى أف يككف المطمكب فييا كاضحا . اف ال -ٕ
 .   باإلجابة ةيككف السهاؿ مكحي اف ال -ٖ
 
 شروط طرح االسئمة الصفية ) أساليب طرحيا (   
بشػػكؿ صػػحيح لتحايػػؽ أىػػدافيا   بػػؿ يجػػب أف يتػػكفر عػػدد مػػف  لألسػػئمةتكفػػي صػػياهة  ال

 الشركط في طرحا ايضا   كمف شركط طرح االسئمة الصفية ما يمي : 
 مثيػػرةطػػرح السػػهاؿ بصػػكت كاضػػح كمسػػمكع لجميػػع طػػالب الصػػؼ   كبميجػػة حماسػػية  -ُ

 ليـ . 
 متكازف  بيسمكبتكزيع االسئمة عمى طالب الصؼ  -ِ
كااليحاءات عند طرح بعض االسئمة   كخاصة مػع الطمبػة ذكم  المجكء الى التمميحات -ّ

 التحصيؿ المتدني .
 كليس لطالب معيف أك مجمكعة معنيػة   بمعنػى اال الطمبةالسهاؿ الى جميع  يكجوأف  -ْ

 يتـ تعيف مف سيجيب منيـ عف السهاؿ قبؿ طرحة 
يػد مػف سػيجيب عنػة ينبغي عمى المعمـ االنتظار فترة كافية بعد طرح لمسهاؿ كقبػؿ تحد -ٓ

   ة.مف الطمب
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عػدة جكانػب   ممػا  أجابتيػاأسئمة سابرة أك مفتكحة النياية   كىي أسػئمة تتطمػب  تكجيو -ٔ
 يفسح مجاال لعدد مف الطمبة في االجابة عف السهاؿ الكحد . 

مػػف  ترتيػػب معػػيف فػػي طػػرح االسػػئمة عمػػى التالميػػذ   فيػػذا الرتيػػب يحػػدد اعتمػػادعػػدـ  -ٕ
 سيجيب عف السهاؿ قبؿ طرحة . 

 . ةبمف الطم إجابات تمايوالمعمـ لمتعزيز بصكرة المختمفة عند  استخداـضركرة  -ٖ
 

 ثامنا :اعتماد الوسائل التعميمية في التدريس 
 الوسائل التعميمية في عممية التعميم والتعمم     أىمية   
 كالخمكؿ  رتابةالكالتشكيؽ فيي تبعد جك الدرس مف دائرة  ايثارة -ُ
 في عممية التعميـ كالتعمـ  حاسةتشرؾ اكثر مف  -ِ
تخاطػب حػكاس االنسػاف  الجديػدة الكسػيمةالحسػي كذلػؾ الف  لػ دراؾتادـ اساسا ماديػا  -ّ

 كمدركاتو 
 تكفر الكثير مف الكقت كالجيد الذم يبذلو المعمـ . -ْ
 استعماؿ الكسيمة يهدم الى التاميؿ مف المفظية . -ٓ
 تنمي استمرارية التفكير كتجعؿ ما يتعممو االنساف اكثر عمؽ .                   -ٔ
 

 أىم مصادر الوسائل التعميمية.                                                  
يناسػػبو  تعػددا كبيػرا بحيػػث تيػاح لممعمػـ الكػػؼء اختيػار مػا التعميميػػة ؿالكسػائمصػادر  تتعػدد
 ىػػذهالكسػػائؿ لتحايػػؽ اىػػداؼ تدريسػػو كاىػػداؼ المنػػاى  الػػذم ياػػـك بتدريسػػو كاىػػـ  ىػػذه  فػػي

 المصادر  
 البيئة . -ُ
 لكحات العرض كالمكحات التعميمية  .  -ِ 
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 االفالـ التعميمية  .  -ّ
ميـ مف مصادر الكسائؿ التعميمية  بؿ تعد اىػـ مصػدر يسػتفيد منػو  مصدرالبيئة  -ْ    

لعمميػػة التعميميػػة كىنػػاؾ مبػػدأ تربػػكم كىػػك اف اسػػاس نجػػاح الػػدرس فػػي المعمػػـ اثنػػاء قيامػػو با
العممية يحدد مػدل نجاحػو فػي تفاعمػو مػع بيئتػو تفػاعال ايجابيػا كبيئػات الدارسػيف عمػى  حياتو

ربػط المػني  بحيػاة طمبتػو حتػى يتسػنى الكصػكؿ  بػاسبما يمد المعمػـ  مميئةاختالفيا كتنكعيا 
ـ فعمى المعمـ اف يعرؼ دقائؽ المني  لمصؼ الذم يدرسػو بالتعميـ الى ىدفو المنشكد كمف ث

 لمعمميػػػةالفائػػػدة  اعظػػػـكدقػػػائؽ امكانػػػات بيئػػػات طمبتػػػو ثػػػـ الػػػربط  بػػػيف ىػػػذا كذاؾ بمػػػا يحاػػػؽ 
  . التربكية

 كيفية اختيار وسيمة فعالة لموقف تعميمي محدد :          
مػػا اف يختػػار المعمػػػـ الكسػػيمة المناسػػػبة لتػػدعيـ ىػػػذا  تعميمػػػييفضػػؿ عنػػد التخطػػػيط لمكقػػؼ 

 المكقؼ في ضؿ المهثرات االتية: 
 .     التعميميبيذا المكقؼ ’ المناسبة’ ةمييالتعم’ ةمما الكسي   -ُ   
 كيؼ احصؿ عمى ىذه الكسيمة .    -ِ   
 لمف ستعرض ىذه الكسيمة . -ّ   
 ى اثناء الحصة الدراسية .مف يمكنو تحديد الكقت المناسب الستخداميا ف -ْ   
 ايف اضعيا داخؿ الصؼ .  -ٓ   
 الى متى اباييا معركضو اماـ الطمبة  . -
 ما دور المعمم في إعداد الوسائل التعميمية   
مػػا يسػػيـ المعمػػـ كطمبتػػو  فػػي انتاجيػػا كذلػػؾ لمػػا يترتػػب عنػػو مػػف   تعػػد خيػػر الكسػػائؿ  

 الطمبةاالعتماد عمى النفس كتاكيو الممكات االبداعية كيجب اف يدرؾ المعمـ اف ما ياـك بو 
لػيس الماصػكد مػف كراءه االنتػاج فاػط بػؿ ياصػد منػو اف يػتعمـ  الشػيفمف اعمػاؿ فػى ىػذا  

لتعبيػػر عػف الػػنفس كاحتػراـ جيػػكد االخػريف كمػػا الػػى كػؿ فػػرد كيفيػة العمػػؿ كالمشػاركة ككيفيػػة ا
 ايىميػػػةذلػػػؾ مػػػف ميػػػارات عمميػػػة كاجتماعيػػػو كمػػػا يػػػرتبط بػػػو مػػػف نػػػكاح كجدانيػػػو فػػػي هايػػػة 
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 التاميديػػة التربيػػةيصػػعب عمػػى المعمػػـ تحايايػػا خػػالؿ النشػػاط التعميمػػي الػػذم يبػػذؿ فػػي اطػػار 
؟ ىػؿ سػتككف ىػػي  الكسػيمة اف يتسػاءؿ مػػا اليػدؼ مػف ىػذه الكسػيمةكعمػى المعمػـ قبػؿ اعػداد 

 االفضؿ ؟ىؿ ىناؾ كسائؿ اخرل ربما تككف اكثر فاعمية؟    
                                                              

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

 مف ىذه الكفاءات نذكر االتي  كتكظيفيايحتاج الى كفاءات خاصو الستخداميا 
فػػي الكتػػاب فػػالمعمـ مكجػػو كناصػػح كمرشػػد كميسػػر  المكجػػكدةااللمػػاـ بمكاضػػيع الػػدرس  -ُ

بػػػيف المػػػادة التػػػي يدرسػػػيا كمحتػػػكل  العالقػػػةلعمميػػػة الػػػتعمـ كمػػػف ثػػػـ فيػػػك بحاجػػػو الػػػى ادراؾ 
 .  الكسيمة
 كالتحمس الستخداميا  التربكية العمميةفي  التعميميةالفيـ الكامؿ لدكر الكسائؿ  -ِ
 ادراؾ العالقة بيف الكسيمة كىدؼ الدرس . -ّ
 تجريب الكسيمة  قبؿ استخداميا . -ْ
 تييئة الطمبة الستخداـ الكسيمة  .   -ٓ
 محدكدة  .  بيسئمةتربط المشاىدة بالتساهالت اك اف يككف استخداـ الكسائؿ مرتبطا  -ٔ
متابعة انػكاع النشػاط التػي يمارسػيا الطمبػة  بعػد اسػتخداـ الكسػيمة  لمتعػرؼ عمػى مػدل  -ٕ

 مف استخداـ الكسيمة .                 المحااة الفائدة
 
   تاسعا: أثارة دافعية  المتعمم : 

تعد الدكافع عكامؿ فعالة لمتعمـ  فيي تشبع المتعمـ في أنشطتو التعميمية  كتهدم       
إلى اختيار انمكذج النشاط الذم يرهب الشخص أداءه كبالتالي فيي تكجو السمكؾ   كعميو 
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فينو يجب مساعدة الطالب عمى أٍف تككف لديو الرهبة فيما يجب تعممو  كما يجب إف يكجو 
 ة اينشطة التعميمية كي يككف ناجحا في تحصيمو . إلى إدراؾ أىمي

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

 .Motivationأىميا ما اطمؽ عميو الدافعية 

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

 هاية في لف كاحد  .  تكمف في أنيا كسيمة ك 

كتعػػد الدافعيػػة الاػػكل المحركػػة التػػي تػػدفع الفػػرد كتكجػػو سػػمككو نحػػك ىػػدؼ معػػيف فتاػػـك ماػػاـ 
المحػػرؾ الاػػكم لسػػمككو   كيتفػػاكت ايفػػراد فػػي مسػػتكيات الدافعيػػة لػػدييـ   كذلػػؾ بسػػبب عػػدة 

لتػي يعيشػكف عكامؿ داخمية مرتبطة بالفركؽ الاائمة بيف ايفػراد   كخارجيػة تعػكد إلػى البيئػة ا
                                                                                                                                    فييا   كمادار ما يتكفر فييا مف الحفز كاستثارة الدافعية .

فائيػػا يحػػكؿ دكف حدكثػػو   كبػػذلؾ فػػدف الدافعيػػة تعػػد شػػرطا أساسػػيا لحػػدكث الػػتعمـ كانت      
فيتـ دفع الفرد في مكقؼ التعمـ بعدة دكافع أك تنظػيـ متكامػؿ مػف الػدكافع   أم أنػو البػد مػف 
كجػػكد عكامػػؿ أك قػػكل لتعبئػػة الفػػرد كتحفيػػزه ك تنشػػيطو مػػف أجػػؿ العمػػؿ ك التفاعػػؿ مػػع البيئػػة 

 المحيطة.
اف الدافعية لمتعمـ عند الطالب يمكف أف نستدؿ عمييا مف خالؿ مشاركتو االيجابية في  

  -: كيرل إف لمدافعية ثالث إبعاد كىي المكقؼ التعميمي
.اثارة الطالب لنشاط معيف 
.استجابة الطالب لمكقؼ معيف كييمؿ المكاقؼ االخرل 
  .تكجيو نشاط الطالب حتى يصؿ ىدفو 
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 المثيرة لمدافعية :االستراتيجيات 

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

 كالتحدم
- .تكزيع الطمبة في مجمكعات لحؿ التدريبات 
  .تصميـ الدرس لتيميف نجاح الطمبة 
 -. اعطاء الطمبة نكع مف السيطرة كالسيادة عمى الدرس 
 -.التعبير عف االىتماـ بالمحتكل الدراسي كاظيار الحماس تجاىو 
 .تاديـ فرصا لمتعمـ 
 -.دعـ محاكالت الطمبة عمى الفيـ كاالستيعاب 
 

   -اساليب اثارة الدافعية لدى الطمبة :-   
الدافعيػػة لمػتعمـ عنػػد الطمبػػة بينيػا مجمكعػػة السػػمككيات التػي ياػػـك بيػػا  رةبيثػػاياصػد          

المعمػػػـ مػػػف اجػػػؿ اثػػػارة رهبػػػة الطمبػػػة لػػػتعمـ مكضػػػكع معػػػيف كتحفيػػػزىـ لمايػػػاـ بينشػػػطة تعميميػػػة 
 تتعمؽ بو كاالستمرار فييا حتى تحايؽ اليدؼ المرهكب .
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 -مف ىذه السمككيات االتي:  
ة كتكضػػػػػيحيا لمطمبػػػػػة ممػػػػػا يسػػػػػاعدىـ عمػػػػػى زيػػػػػادة تفػػػػػاعميـ تحديػػػػػد االىػػػػػداؼ التعميميػػػػػ -ُ

 كمشاركتيـ عمى اف تككف ىذه االىداؼ كاقعية كمف الممكف تحايايا   
 تاديـ التغذية الراجعة بعد تحايؽ اليدؼ مباشرة  -ِ
 التاميؿ مف استخداـ العااب كالسخرية كالمـك في حالة فشؿ الطالب . -ّ
 استخداـ عبارات الثناء كالتشجيع . -ْ
 استخداـ استراتيجيات تدريس مختمفة كالتي تعد الطالب محكر العممية التعميمية    -ٓ
احتراـ اراء الطمبة كماترحاتيـ ككجيات نظرىـ كخمػؽ جػك تعميمػي يسػكده الحػب كاالمػف  -ٔ

 كالحرية. 
 استخداـ اسمكب االسئمة بدال مف تاديـ المعمكمات جاىزة. -ٕ
 
 

  الفصؿ الرابع
 التعميم المصغر 

 التاريخية والنظرية لمتدريس المصغر .الخمفية  -1
 تعريف التعميم المصغر  -2
 مالمح التدريس المصغر  -3
 ايجابيات التدريس المصغر -4
 مزايا التدريس المصغر وفوائده   -5
 ميارات التدريس المصغر   -6
 

 االغراض السموكية لمفصل الرابع 
 : أن على قادرا الطالب  يكون الرابع  الفصل بعد االنتهاء من اتوقع

 يعطي تعريفين للتعليم المصغر -1
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 يصف مالمح التعليم المصغر -2

 يحدد ايجابيات التعليم المصغر -3

  يعطي مزايا التدريس المصغر وفوائده -4

 غر في برامج التعليميذكر مزايا التدريس المص -5

 تاريخية والنظرية للتدريس المصغريشرح الخلفية ال -6

 ين متى بدأ تطبيق التدريس المصغريب -7

ل جزء الى مهارات أو جاءت فكرة تقسيم الدرس الى أجزاء, ثم تقسيم كيحدد من أين  -8

 مهمات قصيرة.

 يعدد مهارات التدريس المصغر. -9

 .يوضح مهارات األعداد والتحضير -11

 يذكر مهارات االختبار. -11

 مهارات التوزيع والتنظيم. يوضح -12

 مهارات التقديم والتسويق والربط. يحدد -13

 .يذكر مهارات الشرح واأللقاء -14

 مهارات التعزيز.يبين  -15

 .يوضح مهارات األسئلة واإلجابات -16

 يذكر مهارات مراعاة مستوى الطلبة. -17

 دد مهارات مراعاة الفروق الفرديةيح -18

 يصنف مهارات الحركة -19

 مهارات استخدام تقنيات التعليم  يبين -21

 يذكر مهارات التدريب والتقويم -21

 

 التعميم المصغر
 :الخمفية التاريخية والنظرية لمتدريس المصغر

ظير التدريس المصغر في أكائؿ الستينيات مف الارف العشريف  عندما كانت تطبياات االتجاه      
ىي المسيطرة عمى مناى  التعميـ  بما فييا مناى   Behavioral Psychologyالسمككي في عمـ النفس 
 تعميـ المغات ايجنبية .

 Stanford Universityجامعة ستانفكرد  كقد بدأ تطبيؽ التدريس المصغر في العمكـ التطبياية في   
 Stanfordـ   كعرؼ بمذىب ستانفكرد ُُٔٗكزمالئو عاـ  Dwight Allenعمى يد دكايت ألف 

Approach ثـ طبؽ في جامعة بركمي في كاليفكرنيا  University of California (Berkeley   )
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  ثـ The Applied Science Modelكقد عرؼ ىذا النمط مف التدريس لنذاؾ بنمكذج العمـ التطبياي 
طبؽ بعد ذلؾ عمى نطاؽ كاسع في تدريب الميندسيف كالعامميف في المصانع كبرام  تدريب الجيش 

 ايمريكي .
كقد شاع استخداـ ىذا النمط مف التدريس في برام  التربية العممية لممعمميف في التعميـ العاـ في    

ثـ استخدـ في بعض الجامعات ايكربية   كبخاصة البريطانية  الجامعات ايمريكية منذ ذلؾ التاريخ  
منيا   في بداية السبعينيات الميالدية   أذ استحدثت أنماط كأساليب جديدة   بؿ إف الجامعات البريطانية 
أقرت التدريس المصغر كاعتمدتو جزءان أساسيان في عمميات إعداد المعمميف   ثـ انتاؿ ىذا النمط مف 

ى العالـ العربي في منتصؼ السبعينيات الميالدية   كطبؽ في كثير مف جامعاتو ككمياتو   التدريس إل
كنامت بعض الكتب كالدراسات ايجنبية إلى المغة العربية   ثـ ألفت كتب أخرل بالمغة العربية نفسيا   

جكانب كما نشرت بعض البحكث كالدراسات كعادت ندكات في مجاؿ تدريب المعمميف   تناكؿ بعضيا 
 مف التدريس المصغر . 

لاد قاـ ىذا النمكذج مف التدريس المصغر عمى أساس مف المفيـك السمككي لمتعمـ مف خالؿ تعديؿ     
  الذم يهكد عمى أىمية التغذية B. F. Skinnerالسمكؾ   كما ىك عند رائد التعميـ المبرم  ؼ سكنر 

 في تعديؿ السمكؾ . Immediate Reinforcementكالتعزيز الفكرم  Feedbackالراجعة 
كبناء عمى ذلؾ ؛ فدف المتدرب يحتفظ بالسمكؾ الصحيح   عندما يماى تعزيزان إيجابيان مف أستاذه أك مف 
الحضكر   كيبتعد عف السمكؾ الخاطئ بناء عمى التعزيز السمبي   كيحسف مف أدائو تدريجيان حتى يصؿ 

ستفادة مف التغذية الراجعة كالتعزيز لتحسيف أدائو ؛ إلى ايداء المطمكب   كلكي يضمف المتدرب اال
 ينبغي أف تككف الميمة أك الميارة التي يتدرب عمييا قصيرة قدر اإلمكاف .

مف ىنا جاءت فكرة تاسيـ الدرس إلى أجزاء   ثـ تاسيـ كؿ جزء إلى ميارات أك ميمات قصيرة   يمكف 
 التدرب عمييا مرات عديدة حتى يتـ إتاانيا .

 
 المصغر : التعليم فتعري

المعمـ مف خالؿ كجكدىـ في  -يعرؼ التعميـ المصغر بيٌنو مكقؼه تدريبيه يساىـي في تيىيؿ الطالب 
مجمكعةو مف المكاقؼ التعميمية المصغرة  كتاييـ طبيعة تعامميـ معيا  مف أجؿ العمؿ عمى تدريبييـ عمى 

 الطيرؽ المناسبة لمتعامؿ مع المكاقؼ التي تكاجييـ داخؿ الغرفة الصفية  
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ا يمكف تعريفو ىك مكقؼ تدريسي مصغر ياكـ بو الطالب المعمـ يشبو المكقؼ التدريسي الحاياي كم
هير أنو ياؿ في مدة العرض كفي عدد المتعمميف كيركز في شرحو عمى ىدؼ المتعمميف كيركز في 
 شرحو عمى ىدؼ كاحد أك ميارة كاحدة ثـ تككف ىناؾ تغذية راجعة مف قبؿ المتعمميف ك المشرؼ لما

 قدمو مف شرح لمكقكؼ عمى جكانب الاكة كالضعؼ لتحسيف أداءه.
حاياي تبسط فيو التعايدات داخؿ قاعة الدراسة مف حيث المحتكل كالزمف  تعميمي' ىك مكقؼ  

دقياة   كعدد الطالب يصؿ إلى خمسة أك  ُٓ-َُطالب   فزمف التدريس يتراكح بيف التدريسي كعدد ال
درس مصغر كتنفيذه   ثـ يتماى  بيعدادأكثر قميال فيو يتدرب الطالب المعمـ عمى استخداـ ميارة معينة 

 تغذية راجعة خارجية مف المشرؼ أك الطالب أك االقراف
 
 

 : مالمح التدريس المصغر 
التدريس • كافعاؿ يمكف مالحظتيا كقياسيا  تحديد مسبؽ لميارات التدريس كتحميميا في صكرة سمكؾ 

اعداد درس مصغر كتدريسو في فترة • لعدد محدكد مف االقراف أك الطالب كيتحدد طباا لبرنام  تحديد 
محاكلة أداء المتدرب جميع أنكاع السمكؾ الذم تشممو كؿ ميارة • ( دقياة  ُٓ - َُزمنية محدكدة ) 
إعادة • تماي المتدرب تغذية راجعة مناسبة • ط تسجيؿ أك فيديك تسجيؿ الدرس عمى شري• بادر اإلمكاف 

 تخطيط الدرس كتنفيذه مرة ثانية.
 

 ايجابيات التدريس المصغر
مف )حجـ الفصؿ  الكقت المستغرؽ في  التدريسييامؿ التدريس المصغر مف تعايدات المكقؼ •  

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

 . الفعميالتدريسية لمميارة المطمكب التدريب عمييا قبؿ التدريس 
 .الحاياي التدريسيؼ إلى المكق التدريبييساعد عمى انتااؿ أثر التدريب مف المكقؼ  •
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يساعد عمى تنمية اتجاىات الطالب المعمميف اإليجابية نحك مينة التدريس بصفة عامة كالمكاد  • 
 •الدراسية بصفة خاصة. 

فيو مكقؼ محسكب الخطكات معد كاإلجراءات تاؿ فيو نسبة المخاطرة كالفاقد  التدريسيالمكقؼ  
  كتالفى أثاره. تداركوثـ أف الخطي فيو يمكف 

مكانياتو.  •  يراعى فيو قدرات الطالب المتدرب كاد
يتيح لمطالب أف يتعرؼ فكر انتياء أداتو عمى إيجابيات ايداء كسمبياتو ك<لؾ مف خالؿ قنكات  •

 التغذية الراجعة المختمفة.
 
 :مزايا التدريس المصغر وفوائده  -
التدريس المصغر تدريس تطبياي حاياي   ال يختمؼ كثيران عف التدريب عمى التدريس الكامؿ ؛    

حيث يحتكم عمى جميع عناصر التدريس المعركفة ؛ كالمعمـ   كالطالب أك مف ياكـ مااميـ   كالمشرؼ 
   كالميارات التعميمية   كالكسائؿ المعينة   كالتغذية كالتعزيز   كالتاكيـ .

ذا كا نت بعض المكاقؼ فيو مصنكعة   فدف فيو مف المزايا ما ال يكجد في هيره مف أنكاع التدريس كاد
 العادية الكاممة   كالتغذية الراجعة كالتعزيز الفكرم كالناد الذاتي كتبادؿ ايدكار كنحك ذلؾ .

أخرل  كلمتدريس المصغر فكائد كمزايا عديدة   ال في التدريب عمى التدريس كحسب   بؿ في مياديف
مف مياديف التعمـ كالتعميـ   كالتدريب عمى إعداد المكاد التعميمية   كتاكيـ أداء المعمميف كالطالب   

جراء البحكث التطبياية   كفيما يمي بياف بيىـ مزايا التدريس المصغر كفكائده في برام  التعميـ   :  كاد
؛ بسبب كثرة المعمميف المتدربيف    المعمـحؿ المشكالت التي تكاجو الاائميف عمى برام  إعداد  -1

أك ناص المشرفيف   أك عدـ تكفر فصكؿ دراسية حاياية لتعميـ المغة اليدؼ   أك صعكبة التكفيؽ بيف 
 كقت الدراسة ككقت المتدربيف   أك هياب المادة المطمكب التدرب عمييا مف برنام  تعميـ المغة اليدؼ.

معمميف في التدريس المصغر عمى عدد كبير مف تكفير الكقت كالجيد؛ حيث يمكف تدريب ال -ِ
الميارات الضركرية في كقت قصير   كعدـ إىدار الكقت كالجيد في التدريب عمى ميارات قد أتانيا 
المعممكف مف قبؿ   كما أف التدريس المصغر يامؿ مف الحاجة إلى تدريس كؿ متدرب جميع الميارات ؛ 

 ثمما تفيد المتدرب .يف المشاىدة كالمناقشة تفيد المشاىد م
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تدريب المعمميف عمى عدد مف ميارات التدريس الميمة   كالدقة في التحضير كالتدريس   كتنظيـ  -ّ
الكقت كاستغاللو   كاتباع الخطكات المرسكمة في خطة التحضير   كاستخداـ تانيات التعميـ بطرياة ماننة 

 حركات الجسـ في التدريس.  كمرتبة   كبخاصة جياز الفيديك   باإلضافة إلى استغالؿ
تدريب المعمميف عمى إعداد المكاد التعميمية كتنظيميا بينفسيـ ؛ يف التحضير لمدرس المصغر  -ْ

هالبان ما يحتاج إلى مادة لغكية جديدة يعدىا المتدرب بنفسو   أك يعدؿ مف المادة التي بيف يديو ؛ لتناسب 
 الميارة كالكقت المخصص ليا .

مكاف تدخؿ المشرؼ أثناء أداء المتدرب مناقشة الم -ٓ تدرب بعد انتياء التدريس المصغر مباشرة   كاد
عادة التدريس   كبخاصة في حالة تدريس الزمالء المتدربيف .    كاد

 كتمؾ أمكر يصعب تطبيايا في التدريس الكامؿ   كبخاصة في الفصكؿ الحاياية .
يس إلى ميارات جزئية   مما يساعد عمى اعتماد التدريس المصغر عمى تحميؿ ميارات التدر  -ٔ

مراعاة الفركؽ الفردية بيف المعمميف   مف خالؿ تدريبيـ عمى عدد كبير مف ىذه الميارات التي قد تغفميا 
 برام  التدريب عمى التدريس الكامؿ .

كالفنية   إتاحة الفرصة لممتدرب لمعرفة جكانب الناص كالتفكؽ لديو في النكاحي العممية كالعممية  -ٕ
مف خالؿ ما يتمااه مف التغذية كالتعزيز مف المشرؼ كالزمالء في مرحمة الناد   مما يتيح لو تعديؿ 
سمككو كتطكيره قبؿ دخكلو ميداف التدريس حيث ال ناد كال تغذية كال تعزيز   كما أنو يساعد عمى التاكيـ 

 الذاتي مف خالؿ مشاىدة المتدرب نفسو عمى شاشة الفيديك .
إتاحة الفرص لممتدربيف لتبادؿ ايدكار بينيـ   كالتعرؼ عمى مشكالت تعميـ المغة ايجنبية كتعمميا  -ٖ

عف قرب  كىي مشكالت المعمـ كالمتعمـ   كذلؾ مف خالؿ الجمكس عمى مااعد الدراسة   كتامص 
بدكر المعمـ كىكذا.  شخصية المتعمـ ايجنبي   كاالستماع لمعمـ المغة ايجنبية   كالتفاعؿ معو  ثـ الاياـ

 )ىذه الحالة خاصة بالتدريس لمزمالء المتدربيف .
اختبار قدرات المعمميف المتادميف لمعمؿ في مجاؿ تعميـ المغة لمناطايف بغيرىا ؛ حيث يستطيع  -ٗ

ف المٍختىًبري اختيار الميارة أك الميارات التي يريد اختبار المعمـ فييا دكف هيرىا   مما يكفر لو مزيدان م
الكقت كالجيد   كما أف التدريس المصغر ميـ لتاكيـ أداء المعمميف أثناء الخدمة   كاتخاذ الارار المناسب 

 بشيف استمرارىـ في العمؿ أك حاجتيـ إلى مزيد مف التدريب كالتطكير .
 االستفادة منو في جمع المادة العممية في الدراسات المغكية التطبياية في مدة أقصر مف المدة -َُ

 التي يستغرقيا جمع المادة في التدريس الكامؿ .
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فمف خالؿ التدريس المصغر يستطيع الباحث رصد أثر تدريس ميارة كاحدة أك عدد مف الميارات عمى 
كفاية المتعمـ   كما يستطيع رصد أثر التغذية الراجعة كالتعزيز بينكاعو عمى بناء كفاية المعمـ في 

 متغيرات ايخرل .التدريس   مع الادرة عمى ضبط ال
الربط بيف النظرية كالتطبيؽ؛ حيث يمكف تطبيؽ أم نظرية أك مذىب أك طرياة   تطبياان عمميان  -ُُ

 في حجرة الدرس   أثناء الشرح أك بعده لمدة قصيرة  إذا دعت الضركرة إلى ذلؾ .
 

 ميارات التدريس المصغر :
ميارات التدريس المصغر ال تختمؼ كثيران عف ميارات التدريس الكامؿ  إنما ينظر إلى التدريس      

محددة كماننة  ياتنع بيا المعمـ  كيسعى إلى فيـ أصكليا   Skillsالمصغر عمى أنو ميارة أك ميارات 
 كقكاعدىا  ثـ يتدرب عمييا حتى يتانيا .
 ما يندرج تحتيا مف ميارات فرعية :كفيما يمي بياف بيىـ ىذه الميارات  ك 

 * ميارات اإلعداد والتحضير :اوال  
 مناسبة خطة التحضير لمزمف المخصص لمدرس  كلمميارة المطمكبة. -أ
 مناسبة المادة المغكية لمستكل الطالب كخمفياتيـ. -ب
 صياهة ايىداؼ صياهة تربكية  تسيؿ عممية التدريس كالتاكيـ. -ج
 ميارات االختيار : ثانيا :   
 كلمكقت المحدد لمدرس. بةالتدريبات المناسبة لمستكل الطمك  لعمميةاختيار المكاد ا -أ
   ككذلؾ اإلجابات عف استفساراتيـ.بةالمفيدة كالمناسبة لمستكل الطم اختيار ايسئمة -ب
 اـ.اختيار الكسائؿ التعميمية المحااة لألىداؼ  مع قمة التكاليؼ كسيكلة االستخد -ج
   كالحكار كالتمثيؿ كتبادؿ ايدكار. بةة كالمحببة لمطماختيار اينشطة المفيد -د
 .ةبدة الدرس  كالمناسبة لمستكل الطماختيار الكاجبات المنزلية المرتبطة بما -ىػ
نيائو  كلداب استخداـ  -ك اختيار مظير أك مشيد مف ثاافة المغة اليدؼ؛ كيسمكب البدء في الكالـ كاد

كطرياة االستئذاف لدخكؿ المنزؿ أك الفصؿ  كتاديميا لمطالب بيسمكب كاضح يمثؿ ثاافة المغة الياتؼ  
 اليدؼ.
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 ميارات التوزيع والتنظيم : ثالثا: 
 تكزيع الكقت بيف الميارات كاينشطة بشكؿ جيد  كفاان لخطة التحضير. -أ
لااء ايسئمة  -ب تكقيت الكالـ كالسككت كاالستماع إلى كالـ الطالب كاإلجابة عف استفساراتيـ كاد

   عمييـ  كعدـ استئثار المعمـ بالكالـ معظـ الكقت.
 تكزيع ايدكار عمى الطالب كالنظرات إلييـ بشكؿ عادؿ  مع مراعاة ما بينيـ مف فركؽ فردية. -ج
   جيد  كاستخداميا في الكقت المناسب فاط.تنظيـ الكسائؿ المعينة بشكؿ  -د
 ميارات التقديم والتشويق والربط : رابعا : 
   المتادـ(. -المتكسط  –التاديـ لمدرس في ميارة محددة كلمستكل معيف )المبتدأ  -أ
 إثارة انتباه الطالب كتشكيايـ لمدرس الجديد  كربط معمكماتيـ الساباة بالمعمكمات الجديدة. -ب
 المحافظة عمى حيكية الطالب كتفاعميـ مع المكضكع طكاؿ الدرس. -ج
ربط ما تعممو الطالب في الدرس بالحياة العامة  كتاديـ مكقؼ اتصالي طبيعي مف خالؿ ما قدـ  -د

 لمطالب في الدرس مف كممات كعبارات كجمؿ.
 تشكيؽ الطالب لمدرس الاادـ  كتشجيعيـ لمتفكير فيو كاالستعداد لو. -ىػ
 ميارات الشرح واإللقاء : مسا :خا  
 كضكح الصكت  كالطالقة في الكالـ  كالدقة في التعبير. -أ
 رفع الصكت كخفضو  كتغيير النغمة الصكتية  كالتكرار عند الحاجة. -ب
بياف معاني الكممات كالعبارات الجديدة في النص الماركء أك المسمكع  عف طريؽ الشرح أك  -ج

 ؼ أك المضاد.التمثيؿ أك تاديـ المراد
كخمفياتيـ الساباة عف  بةالمجردة  مع مراعاة مستكل الطم التفريؽ بيف الكممات الحسية كالمفاىيـ -د

 ىذه الكممات.
شرح الااعدة الجديدة  كربطيا بالاكاعد الساباة  كطرياة استنباطيا مف النص  كالادرة عمى  -ىػ

 .مبةيسمكب مفيـك كمناسب لمستكل الطتمخيصيا ب
 ميارات التعزيز : : سادسا 
   كمناداة كؿ طالب باسمو الذم يحب أف ينادل بو.بةالادرة عمى حفظ أسماء الطم -أ
استعماؿ عبارات الابكؿ كالمجاممة التي تشجع المصيب  كتشعر المخطئ بخطئو بطرياة هير  -ب

   مباشرة.
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 ميارات األسئمة واإلجابات : :سابعا 
 لطرحو  كاختيار كمماتو كعباراتو التي تناسب مستكل الطمبة.اختيار السهاؿ كالكقت المناسب  -أ
 صياهة السهاؿ صياهة سميمة كمكجزة  كالتيكد مف فيـ الطالب لو. -ب
 تنكيع ايسئمة مف حيث الطكؿ كالعمؽ كاالبتكار. -ج
ـ اإلجابة عف سهاؿ الطالب؛ إجابة مكجزة أك كاممة  بطرياة مباشرة أك هير مباشرة  مف قبؿ المعم -د

 أك أحد الطمبة  كالكقت المناسب لذلؾ. 
 مراعاة مستوى الطمبة : : ثامنا

 في طرياة النطؽ  كسرعة الحديث أثناء الشرح. ةبمراعاة المعمـ لمستكل الطم -أ
استعماؿ الكممات كالعبارات كالجمؿ كالنصكص المناسبة ليـ  كالتي تادـ ليـ دخالن لغكيان مفيكمان  -ب
 في اكتساب المغة اليدؼ. يفيدىـ
التفريؽ بيف ايخطاء كالمشكالت التي تتطمب معالجة في الحاؿ كايخطاء كالمشكالت التي يمكف  -ج

   تيجيميا إلى مراحؿ الحاة.
التفريؽ بيف المكضكعات النحكية كالصرفية التي يجب شرحيا بالتفصيؿ كالمكضكعات التي ينبغي  -د

 أف تادـ عمى مراحؿ.
 مراعاة الفروق الفردية : : تاسعا 
 الادرة عمى مالحظة الفركؽ الفردية بيف الطمبة. -أ
مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب في االستيعاب كاإلنتاج كقدراتيـ عمى التفاعؿ مع المعمـ  -ب

كالزمالء  كظيكر ذلؾ في حركات المعمـ داخؿ الفصؿ  كطرح ايسئمة عمييـ  كتابؿ إجاباتيـ  كتحمؿ 
 ئيـ.أخطا
مراعاة الفركؽ الفردية في تصكيب ايخطاء؛ تصكيبان مباشران أك هير مباشر؛ مف قبؿ المعمـ أك  -ج

 أحد الطالب  كالكقت المناسب لذلؾ.
االستفادة مف ذلؾ كمو في تاسيـ الفصؿ إلى مجمكعات متعاكنة  يستفيد كؿ عضك منيا مف  -د

 .يدىاكيفمجمكعتو 
 تنويع المثيرات   : عاشرا  
 التحرؾ داخؿ الفصؿ؛ أماـ الطمبة  كبيف الممرات  كفي مهخرة الصؼ   بطرياة منظمة كىادئة. -أ
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تغيير النشاط أثناء التدريس  أم االنتااؿ مف ميارة إلى أخرل؛ كاالنتااؿ مف االستماع إلى  -ب
 الكالـ  كمف الكالـ إلى الاراءة  كمف الاراءة إلى الكتابة.

دارة الحكار بينيـ  كبخاصة أسمكب االلتفات كاالنتااؿ مف طالب إلى تكزيع ايدكار بيف الطمب -ج ة كاد
 لخر.
استخداـ حركات اليديف كتغيير قسمات الكجو أثناء الشرح بشكؿ جيد كمعتدؿ  كتكزيع النظرات إلى  -د

 الطالب حسب الحاجة. 
ة معتدلة؛ تناسب استخداـ التمثيؿ بنكعيو؛ المسمكع كالصامت  كممارسة ذلؾ في التدريس بطريا -ىػ

 المكقؼ.
 ميارات استخدام تقنيات التعميم : :احدى عشرة

 تحديد الكسيمة التعميمية المناسبة لكؿ ميارة  ككيفية استخداميا  كاليدؼ منيا. -أ 
 تحضير الكسيمة كتنظيميا بشكؿ جيد  ثـ عرضيا في الكقت المناسب. -ب
 اطة كقمة التكاليؼ. قدرة المعمـ عمى إعداد الكسائؿ بنفسو  مع البس -ج
االعتداؿ في استخداـ الكسائؿ التعميمية؛ بحيث ال تطغى عمى محتكل المادة المغكية  أك تشغؿ  -د

 المعمـ أك الطالب.
 استخداـ السبكرة بشكؿ منظـ . -ق
 ميارات التدريب والتقويم : اثنتا عشرة 
الادرة عمى ربط ذلؾ باستعماؿ المغة إجراء التدريب في ميارة أك نمط لطالب في مستكل معيف  مع  -أ

 في مياديف مختمفة.
 تاكيـ الطالب في الميارة المادمة  كتحديد مكاطف الاكة كمكاطف الضعؼ فييا لدل الطالب. -ب
 ربط التاكيـ بايىداؼ السمككية المرسكمة في خطة التحضير.  -ج
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 واليوميةالخطة التدريسية السنوية 
 تمييد:
 تختمؼ العممية التدريسية مف حيث جكىرىا عف االعماؿ المينية االخرل التي ياـك بيا الطبيب ال     

يحتاج المعمـ الى التخطيط لتػدريس مادتػو التعميميػة لطمبتػو  شػينو  أذ اك الميندس اك المحامي ك هيرىما
 المينية االخرل . بايعماؿفي ذلؾ مف ياكمكف 

 
 تعريف الخطة الدراسية 

يعد تخطيط الدركس اليكمية مف اىـ كاجبات المعمػـ ك خاصػة المبتػدأ فيػك يعػد كاجبػا انفعاليػا لمػا     
سكؼ ياكـ بو في الصؼ فالمادة التي سياـك بتدريسيا ىػي التػي سػكؼ يثيرىػا الطمبػة ك المشػكالت التػي 

ينبغي عمى المعمػـ اف يضػعيا فػي مخيمتػو ك ىػك يحتمؿ اف تاابمو ك كيفية التغمب عمييا  فكؿ ىذه امكر 
 يخطط لدركسو اليكمية لذلؾ يمكف تعريؼ خطة الدرس اليكمية عمى انيا:

تتضػمف تخطػيط ياػكـ بػو المعمػـ لكػؿ درس يسػتند عمػى  نسبيا خطة تدريسية قصيرة المدى-ُ   
مييمػػا عمػػى مػػدل حصػػة ك المكاقػػؼ التعميمػػػػية التػػي سػػياـك بيػػا اك طالبػػو اك ك لألنشػػطةتصػػكره المسػػبؽ 

درسػػية كاحػػدة اك اكػػػثر  ك بكجػػو عػػاـ ال تختمػػؼ خطػػة التػػدريس اليكميػػة عػػف خػػػطة التػػدريس السػػنكية اك 
( تتضػػمف اىػػدافا سػػمككية يمكػػف تحايايػػا عمػػػى مػػدل ةالدراسػػيالفصػمية ك انمػػػا تختمػػؼ عنيػػا بينيػػا )الخطػػة 

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

العممية التعميمية ك تحايؽ اىدافيا ك يتضمف ىذا التعريؼ اجرائيا سمسمة مف العمميات التعميمية المحػددة 
 بالعناصر التعميمية )عناصر التخطيط( التالية: 

 االىداؼ -
 المحتكل التعميمي -
 التعميميةطرائؽ التدريس ك االنشطة  -
 اساليب التاكيـ -

كمػػػا تعػػػرؼ بينيػػػا الميػػػارات التػػػي يحتاجيػػػا المعمػػػـ فػػػي عمميػػػة تخطيطػػػو لتنفيػػػذ التػػػدريس لضػػػماف نجػػػاح 
 العممية التعميمية ك تحايؽ اىدافيا ك تشمؿ كفايات تخطيط التدريس:
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 كفاية صياهة االىداؼ التعميمية . -ُ
 .  كفاية تحديد االجراءات ك االنشطة التعميمية  -ِ
 كفاية اختيار الكسائؿ التعميمية  . -ّ
 كفاية تاكيـ تعمـ الطمبة . -ْ
 . كفاية تحديد الكاجبات المنزلية -ٓ
 

 اىمية تخطيط التدريس
اف اعداد الدركس ك التخطيط ليػا خطػكة اساسػية فػي طريػؽ نجػاح المعمػـ ك يخطػئ مػف يسػتييف بيػذه  

الخطكة منطماا مػف هػزارة معارفػو اك عػدد سػنكات الخبػرة فاػد اثبتػت الدراسػات التربكيػة اىميػة التخطػيط ك 
 اعداد الدركس في نجاح عممية التدريس كتتضح فكائد التخطيط فيما يمي:

التعمػػيـ بكجػػو عػػاـ ك اىػػداؼ المدرسػػة التػػي تػػتـ فييػػا عمميػػة التػػدريس ك بالتػػالي  يىػػداؼـ الفيػػـ العػػا-ُ
 تحديد االىداؼ ك النتائ  التعميمية المرهكبة مف تدريس المادة العممية

 إلماـ ك اتااف المعمـ بالمادة الدراسية جيدا مما يسيؿ تحميؿ مستكاىا الى اشكالو المعرفية المختمفة-ِ
المػػادة العمميػػة فػػي تحايػػؽ االىػػداؼ المكجػػكدة ك كيفيػػة اسػػتغالؿ ىػػذه االمكانيػػات  انيػػاتبدمكالػػكعي -ّ

 افضؿ استغالؿ فالمعمـ البد اف يدرؾ ما الذم يمكف اف يتعممو الطمبة مف مادتو
 اىتمػػػػاميـ  حاجػػػػاتيـ  معرفػػػػة كاقػػػػع الطمبػػػػة ك طبيعػػػػتيـ مػػػػف حيػػػػث :مسػػػػتكياتيـ الدراسػػػػية  قػػػػدراتيـ -ْ

 .عمميـككيفية ت مشكالتيـ  
دراسة االمكانيات المتاحة سكاء االمكانيات البشرية)ممثمة في طاقات المعمػـ ك امكانيػة الطمبػة ( اك -ٓ

االمكانيػػػات الماديػػػػة)االجيزة ك الكسػػػػائؿ المتاحػػػة(امكانيات الكقت)ممثمػػػػة فػػػػي الػػػزمف كعػػػػدد الحصػػػػص ك 
 المرتبط بيا(  النشاط

ت التػػػػدريس المختمفػػػػة ممػػػػا يجعمػػػػو يضػػػػع الخطػػػػة معرفػػػػة المعمػػػػـ ك المامػػػػو بطرائػػػػؽ ك اسػػػػتراتيجيا -ٔ-
 بشكؿ مرف يتناسب مع طبيعة المادة العممية التدريسية

تتضػػػمف كػػػؿ خطػػػة الكسػػػائط التػػػي يمكػػػف اف ناػػػيس بيػػػا مػػػدل نجػػػاح الخطػػػة المكضػػػكعة فالمايػػػاس  -ٕ
 .المكضكعة لألىداؼالحاياي لسالمة ام تخطيط ىك في مدل تحاياو 

 .ةالمركنااللتزاـ بالخطة المكضكعة ك لكف ىذ االلتزاـ ال يتنافى مع  -ٖ
 االسباب التي تدعو لمتخطيط اليومي  
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 التعرؼ عمى االىداؼ التربكية العامة كاىداؼ المدرسة .-ُ
 ساعدتو في تخصصو كمادتو في تحايؽ االىداؼ التربكية. تساعد المدرس عمى معرفة مادار ما-ِ
ميػػػػكليـ  يثػػػػارةالتعميميػػػػة   عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى حاجػػػػات الطمبػػػػة كتػػػػكفير الكسػػػػائؿ يسػػػػاعد المػػػػدرس -ّ

 كدكافعيـ كتكجييا.
 يامؿ مادار المحاكلة كالخطي في التدريس كيستخدـ الكسائؿ المالئمة التي تهدم الى االقتصاد.-ْ
 ذلؾ .يكسب المدرس احتراما كالطمبة يادركف المدرس الذم يتاف عممو كينظمو كما يتكقعكف  -ٓ
 يساعد المدرس عمى تحديد افكاره كالتذكير يككف مبيما اذا لـ يعبر عنو تحريريا . -ٔ
يحمي المرس مف النسياف فيف المدرس يتعػرؼ الػى كثيػر مػف المكاقػؼ كالمشػكالت التػي قػد تسػبب  -ٕ

 النسياف لجزء مف مادتو لذا كجب اف تككف لو خطة لعممو يرجع الييا كقت الحاجة.
فالمػدرس يسػػتفيد مػف الخطػػط السػػاباة اذ يحػاكؿ تطكيرىػػا فػػي  لممينػػةدرس عمػى التحسػػف يسػاعد المػػ -ٖ

 السنة الحالية عف الساباة كايضاحيا كتنفيذىا.
 

 عند التخطيط لمدرس امراعاتياالعتبارات التي يجب 
 بػدؿ الجيػد يستخدموعمى نحك يسير لمطمبة فيميا كتابميا كانيا  أىدافويجب اف يعد المدرس  -     ُ

 لتحاياييا.
يكفي  ال تحاياويجب اف يعد المدرس دكافع التادـ لتحايؽ اليدؼ كاف فيـ اليدؼ كالرهبة في  -     ِ

كانمػػا البػػد اف يتػػكفر لػػدل المػػدرس ىػػدؼ دينػػاميكي ىػػك اسػػتثارة كػػؿ طالػػب كاف يحػػافظ شػػدة كاىميػػة ىػػذا 
كممارسػػػة العمػػػؿ عمػػػى تحايػػػؽ الغػػػرض كممػػػا تاػػػدـ فػػػي اعػػػداد الفػػػرص كاف يحػػػافظ عمػػػى دافعيتػػػو الطالػػػب 

 االىداؼ المرهكب فييا.
يجػػػػب اف يعػػػػد المػػػػدرس االنشػػػػطة التعميميػػػػة المالئمػػػػة لتحايػػػػؽ اىػػػػدافيا مػػػػف التجػػػػارب العمميػػػػة -     ّ

كاستخداـ المصكرات كالنماذج مف االىداؼ التعميميػة اك تنظػيـ السػفرات العمميػة كبالنسػبة لمتجػارب يجػب 
 اماـ الطمبة في الصؼ. اف ياـك المدرس بيا قبؿ اجراءىا

يجب اف يمـ المدرس بطرائػؽ التػدريس العديػدة كاف يختػار الطرياػة المناسػبة التػي تسػاىـ فػي  -      ْ
 تعميـ الطمبة بصكرة افضؿ كيمكف اف نحصؿ عمى نتائ  المرهكب بيا كتحايؽ االىداؼ.

الػػػذاكرة كاف يكػػػكف كاعيػػػا يجػػػب اف يمػػػـ المػػػدرس بػػػينكاع التاػػػكيـ المناسػػػبة لمعرفػػػة النمػػػك فػػػي  -      ٓ
 كاف يالحظ سمككيـ كمياراتيـ. طمبتوكميكؿ  باتجاىات
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 يجب اف يعد المدرس نفسة لمراجعة خططو مف اجؿ تطكيرىا. -      ٔ
  ةالتدريسيانواع الخطة 

 اكال :الخطة التدريسية السنكية )الفصمية(
ىي خطة تدريسية طكيمة المدل نسػبيا تتضػمف تخطػيط عػاـ سػنكم اك فصػمي ياػـك بػو المعمػـ فػي      

بداية العاـ اك الفصؿ الدراسي ك يسػتند عمى تصكر مسبؽ منو لما سياكـ ىػك اك طالبػو اك كمييمػا عمػى 
البػدء الدراسػة مػػدل فصؿ دراسي اك عاـ دراسػػي حيث ينبغي اف يبدا بالتخطيط السػنكم اك الفصػمي قبػؿ 

 ك في ىذه المرحمة ينبغي تكفر عدة شركط منيا:
 تحديد االىداؼ بصكرة كاضحة في ضكء المحتكل الدراسي  -ُ
 دراسة الكسائؿ ك االمكانيات المتاحة :االجيزة ك الكسػػائؿ التعميمية الالزمة لعممية التدريس -ِ
حاجػاتيـ ك مػا كصػمكا اليػو مػف مسػتكل دراسة الطمبة ك مسػتكياتيـ العمميػة مػف حيػث مشػكالتيـ ك  -ّ

 .عممي
 

 مكونات الخطة التدريسية السنوية )الفصمية(
االىداؼ : تككف االىداؼ في الخطة السنكية اك الفصمية عامة الف المنياج يتضمف اىػدافا عامػة  -ُ

 ك فصؿ دراسي بكاممو يمكف تحايايا عمى مدل عاـ دراسيا
الخطػػػػػة السػػػػػنكية كاىميػػػػػا ك اىػػػػػـ مػػػػػا فػػػػػي المحتػػػػػكل ىػػػػػك المحتػػػػػكل التعميمػػػػػي: يعػػػػػد مػػػػػف مككنػػػػػات  -ِ

 المكضكعات الدراسية ك االزمنة )بالحصص ك االسابيع ( المخصصة لتدريسيا
الميارة ك الخبرات التعميمية :  يعمؿ المعمـ في ىذه المرحمة عمػى تنظػيـ عمميػة الػتعمـ عمػى فصػؿ  -ّ

التعميميػػػة يخطػػػط كيػػػؼ سػػػينفذ الخطػػػة ك ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ  لألىػػػداؼاك عػػػاـ دراسػػػػػػي فبعػػػد تحديػػػد المعمػػػـ 
 ك الخبرات التعميمية التي ستتـ داخؿ هرفة الصؼ ك خارجيا لألنشطةتحديده 

التاكيـ : التخطػيط لتاػكيـ تعمػـ الطمبػة عنصػرا ميمػا فػي كافػة انػكاع الخطػط التربكيػة فيػك  -ْ
 .سبيؿ نحك معرفة مدل تحاؽ االىداؼ التعميمية  
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 اليومية ( )الخطة الدراسية  عناصر
: ك تشػػمؿ عنػػكاف الكحػػدة ك عنػػكاف الػػدرس ك عػػدد الحصػػص المخصصػػة لمػػدرس ك المعمومــات االوليــة -ُ

 التاريخ ك الشعبة
المعمكمػػػات االساسػػػية : ىػػػي المككنػػػات االساسػػػية التػػػي ينبغػػػي اف تتػػػكافر فػػػي خطػػػة التػػػدريس اليكميػػػة ك -ِ
 تشمؿ
: ىك ناطة البداية في تخطيط الدرس فيىداؼ الدرس ىي التي تساعد عمى تحديد ك  االىداف التعميمية -أ

اف ىػػذه الخطػػكة مػػف تحديػػد االىػػداؼ تتطمػػب تحميػػؿ المػػادة عمػػى ضػػكء مككناتيػػا ك ك اػػو ك اسػػاليبو ائسػػائمو ك طر 
ة ينبغػػي بيػػذه الصػػكرة ك لكػػف تعػػد مكجيػػات اساسػػي لاراءتيػػاينبغػػي اف نػػدرؾ اف ىنػػاؾ اىػػدافا عامػػة لمتػػدريس ال 

يمكػػف اف يتحاػػؽ فػػي حصػػة  مراعاتيػػا فػػي كػػؿ الػػدركس مثػػؿ التػػدريب عمػػى  التفكيػػر العممػػي فيػػذا ىػػدؼ عػػاـ ال
 كاحدة ك انما يتحاؽ مف خالؿ عممية متصمة .

 الدرس البد لممعمـ مف مراعاة االسس االتية: يىداؼعند تحديد المعمـ 
 تككف االىداؼ نابعة مف االىداؼ العامة لممني  . -
 يهدم تحايؽ االىداؼ الى تغيرات اساسػػية في تعمـ الطمبة ك تغيرات في معمكماتيـ ك مفاىيميـ  -
تصاغ االىداؼ بشكؿ اجرائي يمكف مالحظتو ك قياسػػو فكثيرا ما يضع المعمـ اىدافو بصػكرة هامضػة ك  -

 بالتالي يصػػعب عميو تكجيو تدريسو لتحايايا .
طمبػػة مػػع مراعػػاة الػػزمف المخصػػص لمحصػػػة ك االمكانيػػات المتاحػػة تحايػػؽ االىػػداؼ فػػي ضػػكء قػػػدرات ال -
 يمكف تحايايا  يضع بعض المعمػػميف اىدافا مف الناحية الشكمية ك لكف ال فيحيانا

ك لعمنا نمخص مما سبؽ الى اف االىػداؼ التعميميػة فػي خطػة التػدريس اليكميػة تظيػر ظيػكرا مباشػرا بشػكؿ 
 اف تككف تمؾ االىداؼ شاممة لنتاجات التعمـ المختمفة سمككي يمكف مالحظتو ك قياسو ك يجب

 تتضمن و: التعميمية المواد و الوسائل -ب
 الدرس اىداؼ لتحايؽ المناسبة االجيزة ك الكسائؿ اختيار-
 الطمبة لمستكل المالئمة الكسائؿ اختيار -
  اىتماميـ جذب ك الطمبة اىتماـ اثارة عمى تعمؿ التي الكسائؿ اختيار -
 كاؼ بكقت الدرس بداية قبؿ كتجريبيا االجيزة ك الكسائؿ صالحيات مف التيكد -
 التعميميػػة االىػػداؼ تحايػػؽ فػػي منيػػا االسػػتفادة مػػدل معرفػػة ك الػػدرس تنفيػػذ قبػػؿ تعميميػػة كسػػيمة كػػؿ تايػػيـ -
 .المنشكدة



 62 

ك مباشػر  يظيػر فييػا بشػكؿ مسػػتاؿ :احد عناصر خطة التدريس اليكميػة ك لكػف ال المحتوى التعميمي -ج
  المعتمدة. التدريسطرياة  كيتـ عرضو بشكؿ منطاي ك حسب  فيك مكجكد في الكتاب المدرسي

يحػػدد المعمػػـ الطرياػػة التػػي سػػيبدأ بيػػا الػػدرس ك ىػػذا  : (االنشــطة و الخبــرات التعميمية)ســير الــدرس -د
يتكقؼ عمى االطار  العاـ لمدرس كبصكرة عامة يجب اف يبدأ المعمـ درسو بيثارة اىتماـ الطمبة بمكضكع الدرس 
سػػكاء عػػف طريػػؽ عػػرض مشػػكمة تشػػعر الطمبػػة بيىميػػة الػػدرس اك بتكجيػػو انظػػارىـ الػػى ظػػاىرة تتصػػؿ بػػالمحكر 

 .كضيح التطكر التاريخي لدراسة مكضكع ما االساسي لمدرس اك بت
اك بشػكؿ خارطػة مفاىيميػة   كبػا ت:أذ  يفضؿ اف ينتيػي الػدرس بنػكع مػف التمخػيص  مك ممخص الدرس–ق 

اك كمييما ك مع اف ىذا التمخيص قد ال يكػكف مطمكبػا فػي كػؿ درس ك تجمع مفاىيـ الدرس بصكرة كمية كشاممة 
كسػػيمة تعميميػػة يسػػاعد الطالػػب عمػػى فيػػـ ك تتبػػع الػػدرس ك تكضػػح لػػو  دعػػيتكقػػؼ ذلػػؾ عمػػى نػػكع الػػدرس اال انػػو ي
 .النااط الرئيسية التي تناكليا الدرس 

: ياػػػـك المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه الخطػػػكة بػػػالتخطيط لتاػػػكيـ تعمػػػـ طمبتػػػو ام التيكػػػد مػػػف مػػػدل التكصػػػؿ  التقـــويم -ك
مػف ىػذا لػيس اصػدار الحكػـ عمػى  التعميمية المنشكدة ك ينبغي اف يستار فػي ذىػف المعمػـ اف الماصػكد لألىداؼ

الطمبػػة فينػػاؾ عكامػػؿ عديػػدة قػػد تمنػػع الطمبػػة مػػف االسػػتفادة مػػف الػػدرس فاليػػدؼ مػػف التاػػكيـ ىػػك اكتشػػاؼ نػػكاحي 
الاكة ك الضعؼ لدل الطمبة كالعمؿ عمى استكماؿ الػناص ك سػد الثغػرات ك يفيػد المعمػـ ايضػا مػف التعػرؼ عمػى 

 سو ك يتضمف التاكيـ جانبيف :اكجو الاصكر في خطتو اك في طرائؽ تدري
 االكؿ: يايس النتائ  المباشرة لمتدريس لتعمـ الطمبة لما تضمنو الدرس مف عرفة ك ميارات جديدة -
الثػاني: تاػػكيـ ياػيس قػػدرة الطمبػة عمػػى االسػتفادة ك تطبيػػؽ مػا تعممػػكه فػي مكاقػػؼ جديػدة ك الميػػـ ىنػا ىػػك  -

 اكيـ خالؿ سير الحصة حيث يخطط لتاكيـ تعمـ طمبتو مفيـك التغذية الراجعة يجب اف تتـ عممية الت
: اختمفت كجيات النظر حكؿ اىمية تحديد كاجبات منزلية لمطمبة حيػث يػرل الػبعض الواجبات المنزلية -ز

اف يترؾ الطالب بحريتػو فػي طرياػة اختيػاره فػي الدراسػة ك مراجعػة دركسػو  اال اننػا نعتاػد اف الكاجبػات ابعػد مػف 
سيكمؼ بو طمبتو مف ياـك المعمـ في التخطيط لما أذ ككنيا في عممية استذكار ك استرجاع اك تثبيت لممعمكمات 

مػف جيػة اخػرل اذ اف  بػةكاجبات منزليػة ك ذلػؾ مػف اجػؿ ضػماف متػابعتيـ لعمميػة التعمػيـ مػف كجػو ك تاػكيـ الطم
الايػػاـ بػػبعض االعمػػاؿ ك االنشػػطة الطمبػػة يمكػػف تحايايػػا داخػػؿ هرفػػة الصػػؼ بػػؿ تحتػػاج مػػف  بعػض االىػػداؼ ال

مػف مػدل تحايػؽ  التيكػدتيا فػي الحصػص التاليػة ك خارج هرفة الصؼ تعطى ليـ بشكؿ كاجب منزلي لتتـ متابع
 تمؾ االىداؼ.
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 خطة تدريسية في مادة عمم االحياء (1)  نموذج
 دقياة ْٓالزمن/ الامب كاالكعية الدمكية .                           الموضوع/
 الشعبة:                                      الثالث المتكسط الصف/

 االىداف الخاصة
 ييدؼ المدرس إلى مساعدة الطالب عمى:

 لممفاىيـ اآلتية: التعرؼ عمى   -ُ
 الامب    ب( الشرياف     ج( الكريد     د( الشعيرات الدمكية.     ق( النبض ( أ
تنمية االستعداد لدل الطالب لتعديؿ أك تغيير لرائيـ عندما يدرككف أف اآلراء المكجكدة لدييـ  -ِ

 ناقض مع المنطؽ العممي السميـ.خاطئة أك ناقصة أك أنيا تت
 
 السموكية غراضاال

 أتكقع بعد انتياء الدرس يككف الطالب قادرا عمى أف  :  اوال: في المجال المعرفي:
 يحدد مكقع الامب بالنسبة لجسـ االنساف -ُ
 يكضح  اقساـ  الامب االربعة  -ِ
 يتعرؼ عمى مفيـك النبض ك المعدؿ الطبيعي لعدد نبضات الامب الطبيعي  -ّ
 يكضح متى يزداد عدد نبضات الامب  -ْ
 يميز بيف الكريد كالشرياف مف جكانب عدة كالمكقع كالكظيفة -ٓ
 كالشراييف بايكردةيتعرؼ عمى مفيـك االكعية الدمكية الشعرية كعالقتيا   -ٔ
 يعمؿ بعض االدكية تعطى في الكريد  -ٕ
 يعرؼ االكرة كالشراييف المتصمة بالامب -ٖ

 قع بعد انتياء الدرس يككف الطالب قادرا عمى أف:تك أ:  ثانيا: في المجال المياري
 يهشر عمى مكاف الامب كاالكردة الظاىرة اماكنيا عمى الجمد  -ُ
 يرسـ الشكؿ الخارجي لمامب كاالكعية الدمكية المتصمة بو -ِ
 ياكـ بتحسس نبض الامب كقياس عدد الضربات   -ّ

 لب قادرا عمى أف:تكقع بعد انتياء الدرس  يككف الطاأ ثالثا: في المجال الوجداني:
 يادر عظمة الخالؽ سبحانو كتعالى مف خالؿ عمؿ نظاـ العضمة الامبية المتناىي في الدقة -ُ
 تثمف جيكد العمماء المبذكلة في البحث العممي التي ترفدنا عف كؿ جديد كمفيد ل نساف  -ِ
 يينمي كعي أىمو كأصدقائو عف عضمة الامب كاالكعية الدمكية -ّ

 تكضيحي لعضمة الامب    مصكر ايقالـ الممكنة. السبكرة البيضاء.:   الوسائل التعميمية
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 سير الدرس
 دقائؽ( ٓ)                           المقدمة  -ُ

يتـ تاديـ الدرس بشكؿ بسيط كأعمؿ عمى اثارة انتباه الطالب نحك الدرس مف خالؿ بعض          
المعمكمات كالحاائؽ المتعماة بالدرس فمثال اشبو عمؿ الامب بالمضخة التي تعمؿ عمى تكصيؿ الكقكد في 

الدـ كلماذا البعض ييخذ  السيارة كالتي بدكنيا ال تعمؿ. كذلؾ اعمؿ عمى اطالع الطمبة عمى كيفية اخذ عينة
 مف الكريد كالبعض مف االصبع. كما اقكـ بربط المكضكع بجياز الدكراف في االنساف كالدـ كمككناتو.

 دقياة( َّ)                 العرض -ِ
ايخرل   الحيكاناتك  البشر ابد بطرح مفيـك الامب كالذم ىك عضك عضمي عند        

. بعدىا يتـ تداكؿ كالمغذيات بايككسجيف الجسـ الدـ يزكد الدكرة الدمكية في ايكعية الدمكية عبر الدـ يضخٌ 
 المعمكمات عف الامب بشكؿ اسئمة كاجكبة مع الطمبة بحيث تكزع بشكؿ متساكم:

 ماىك مكقع الامب في جسـ االنسافالمدرس: 
 ج/ في الافص الصدرم بيف الرئتيف تككف قاعدتو نحك االعمى كرأسو نحك االسفؿ

 المدرس : ىؿ الامب ماسـ الى اقساـ اك ردىات؟ ككيؼ؟
ج/ يتككف الامب مف نصفيف يفصؿ بينيما حاجز عضمي  ككؿ جزء مككف مف ردىة عميا رقياة  

 مى سميكة الجدار تسمى بطيفالجدارتسمى اذيف ك ردىة سف
بعدىا ياـك المدرس بتكضيح لمطمبة: اف الامب يتككف مف اربع ردىات كىي اذينيف)ايمف كايسر( يمثالف 
الجزء االعمى كبطينيف )ايمف كايسر( يمثالف الجزء االسفؿ مف الامب. كيتـ عرض صكرة تكضح عضمة 

 الامب :

 
 الطمبة لغرض تداكؿ المعمكمات عف عضمة الامب :بعدىا يستينؼ المدرس بطرح االسئمة عمى 

 المدرس: ما الذم يفصؿ بيف كؿ اذيف كبطيف؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 65 

ج/ يفصؿ بيف االذيف االيمف كالبطيف االيمف صماـ ثالثي) متككف مف ثالث صفائح( بينما يفصؿ 
 صماـ ثنائي) متككف مف صفيحتيف( بيف االذيف االيسر كالبطيف االيسر 

 الصمامات؟ المدرس: ما ىي كظيفة تمؾ
 ج/ تنظيـ مركر الدـ مف االذيف الى البطيف

ثـ يرفد المدرس الطمبة بمعمكمة اف الامب يتامص كينبسط منذ كالدة االنساف كحتى كفاتو كبدكف تكقؼ 
 كيسمى تامص كانبساط الامب بضربة الامب اك النبض

 المدرس/ كـ عدد ضربات الامب في الحالة الطبيعية عند االنساف؟
 ضربة/ الدقياة كتزداد في حاالت مثؿ االجياد كالخكؼ كالرياضة. َٕ ج/ قرابة

ىنا المدرس ياـك بعمؿ نشاط لمطمبة داخؿ الصؼ مف خالؿ تعميميـ حساب عدد نبضات الامب  مف   
خالؿ تحسس الشرياف في الرسغ اك الرقبة بكضع اصبع السبابة عميو كحساب عدد النبضات في الدقياة 

 بعدد ضربات الامب  الكاحدة كماارنتيا 
 االف يتـ االنتااؿ الى الجزء االخر مف الدرس كىك االكعية الدمكية

ياـك المدرس بتكضيح اف ىذه االكعية تاكـ بناؿ الدـ مف الامب الى سائر انحاء الجسـ  كبالعكس     
ـ يسير في كالتيكيد عمى اف الدـ اليسرم في مكاف هير تمؾ االكعية كتغيير مفيـك لدل الطالب اف الد

 انسجة الجسـ بدكف كعاء. في نياية التكضيح يسيؿ المدرس 
 المدرس: ماىي انكاع االكعية الدمكية

 ( االكعية الدمكية الشعريةّ(االكردة     ِ( الشراييف   ُج/ 
كىنا يتـ  طرح االسئمة فيما يخص المعمكمات العممية لمشراييف كاالكرة  بشكؿ ماارنة كبجدكؿ يرسـ عمى 

 رة كتمأل المعمكمات بالامـ االحمر بالنسبة لمشراييف كاالزرؽ بالنسبة لالكردة ككالتالي:السبك 
 االوردة الشرايين

 تنقل الدم من القمب الى جميع انحاء الجسم 
 تنتشر في مناطق عميقة من الجسم 
  لون الدم الذي يجري فييا احمر قان الحتوائو

 الرئوي(عمى كمية كبيرة من االوكسجين) عدى الشريان 
 جدار الشريان اسمك من جدار الوريد 

 تنقل الدم من انحاء الجسم الى القمب 
 اقرب الى سطح الجسم من الشرايين 
  لون الدم فيو احمر قاتم )عدى االوردة
 الرئوية
  تتألف جدرانيا من انسجة ارق من جدار

 الشرايين
 دـ يذىب مباشرة لمامب لكي يكزعوكىنا المدرس يكضح لمطمبة اف بعض االدكية تعطى في الكريد الف ال

 عمى خاليا الجسـ كافة.
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يتـ طرح مفيـك االكعية الدمكية الشعرية بانيا اكعية  أذ  االكعية الدمكية الشعريةينتاؿ المدرس الى 
اشبو بالشعر بسبب صغر اقطارىا  تنتشر في انحاء الجسـ كيتـ طرح اسئمة  دقياة كسميت شعرية النيا

 بشكؿ يربط بيف النكعيف السابايف مف االكعية الدمكية :
 المدرس/ ماىك مكقع االكعية الدمكية الشعرية
 ج/ تصؿ نيايات الشراييف ببدايات االكردة

 مف الخالياالمدرس: س/ لماذا تككف جدرانيا رقياة مهلفة مف طباة كاحدة 
 الطالب :ج/ ليسمح بالتبادؿ الغازم بيف الدـ كخاليا الجسـ بسيكلة 

 ثـ ينتاؿ المدرس الى مكضكع االكعية الدمكية المتصمة بالامب
اعزائي الطمبة كما تعممكف اف الامب ىك عضك يعمؿ عمى ضخ الدـ الى جميع انحاء الجسـ عف  

 يؽ االكردة كلذا فاف الامب تتصؿ فيو شراييف كاكردة طريؽ الشراييف ثـ يعاد الدـ الى الامب عف طر 
المدرس: ماىي الشراييف المتصمة بالامب بحيث يتـ  اختيار اكثر مف طالب بكاقع شرياف لكؿ طالب 

 عمى السهاؿ ل جابة 
 الطالب :ج/

 الشرياف الرئكم: ينطمؽ مف البطيف االيمف كيتفرع الى فرعيف لكؿ رئة فرع كاحد -ُ
 االبير: ينطمؽ مف البطيف االيسر الى جميع انحاء الجسـالشرياف  -ِ
 الشرايف التاجية: ىي زكج مف الشراييف التي تيتي مف الشرياف االبير لتغذم عضمة الامب  -ّ

بعد انتياء اجابة الطمبة يتـ التيشير كالشرح عمى صكرة عضمة الامب لتكضيح مكاف انطالؽ كؿ        
 شريف كالى ايف يذىب بالدـ

س/ ماىي االكردة المتصمة بالامب بحيث يتـ  اختيار اكثر مف طالب بكاقع كريد لكؿ طالب المدر 
 لالجابة عمى السهاؿ
 الطالب :ج/ 

الكريد االجكؼ االعمى: يعمؿ عمى جمع الدـ مف قسـ الجسـ الكاقع فكؽ الحجاب الحاجز كيصب  -ُ
 في االذيف االيمف

سـ الجسـ الكاقع تحت الحجاب الحاجز كيصب الكريد االجكؼ االسفؿ: يعمؿ عمى جمع الدـ مف ق -ِ
 في االذيف االيمف

 االكردة الرئكية: كىي اربعة اكردة قادمة مف الرئتيف تصب في االذيف االيسر -ّ
 االكردة التاجية: اكردة صغيرة تجمع الدـ مف عضمة الامب لتصب في االذيف االيمف -ْ

عضمة الامب لتكضيح مكاف االكردة  كرمص بعد انتياء اجابة الطمبة يتـ التيشير كالشرح عمى     
 كاالماكف التي تصب فييا 



 67 

 دقائؽ( ٓ)التمخيص والغمق                
عف تزكيد الجسـ  المسهكؿاعزائي الطمبة اف الامب ىك عضك ميـ لديمكمة حياة االنساف كىك    

كالغذاء كناؿ ثنائي اككسيد الكاربكف كالفضالت مف خالؿ الدـ كىذا يتـ عف طريؽ تامصو  بايككسجيف
كانبساطو  يهدم الامب ىذه الكظيفة بكجكد االكردة كالشراييف كاالكعية الدمكية الشعرية فالشراييف تنطمؽ مف 

. اعزائي الطمبة بايكردةت الامب الى انحاء الجسـ كاالكردة عمى العكس منيا فيي تكرد الدـ لمامب كلذا سمي
اذا الحظتـ في الرسـ اف كؿ االكردة تصب في االذيف االيمف ما عدا االكردة الرئكية تصب في االذيف 
االيسر كما اف الشراييف الصادرة تصدر مف البطيف االيسر ما عد الشرياف الرئكم ينطمؽ مف البطيف 

 االيمف.
  الدرس  ممخص تكضح مفاىيـ خارطةيرسـ المدرس عمى السبكرة 

 
 دقائؽ( ْ)                     التقويم

 في نياية المكضكع يتـ طرح بعض االسئمة لتاييـ فيـ كاستيعاب الطالب كمنيا:
 ما مكقع ككظيفة الامب؟ -ُ
 ما ىك النبض؟ -ِ
 ىك العدد الطبيعي لنبضات الامب؟ ما -ّ
 ما كظيفة الشراييف كاالكردة؟ -ْ
 في الجسـ؟ما ىك مكقع الشراييف كاالكردة  -ٓ
 ما نكع الدـ الذم تنامو الشراييف كاالكردة؟ -ٔ
 في ام ردىة مف ردىات الامب تصب االكردة كماىك الكريد المختمؼ عنيا؟ -ٕ
 مف ام ردىة تنطمؽ الشراييف كما ىك الشريف المختمؼ عنيا؟ -ٖ

 دقيقة ( 1ي: )  الواجب البيت
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 ٖٖعمى أسئمة نياية الفصؿ ص يتـ تكميؼ الطالب باراءة المكضكع في البيت كمحاكلة االجابة  -ُ
 مف الكتاب
 يتـ تكميؼ الطالب برسـ شكؿ ييكضح ماطع طكلي في عضمة الامب مع التيشير عمى أجزائو -ِ
يتـ الطمب مف الطالب مراجعة كتحضير الدرس الاادـ كىك الدكرة الدمكية الكبرل كالصغرل كالبابية  -ّ
 الكبدية
الكتاب  مثال: كتابة تارير مف خالؿ متابعة تـ تكميؼ الطالب بعمؿ نشاط خارجي لو عالقة بي -ْ

 برنام  عممي عف الامب اك االكعية الدمكية.
 مصادر المدرس

  سمماف  شياب أحمد  عبد الكريـ عبد الصمد السكداني  رابحة اسماعيؿ الشاىيف  ىدير ىاشـ
 العامة لممناى   كزارة التربية  المديرية ٖ  طعمم األحياء لمصف الثالث المتوسط( َُِٖشمس الديف  )

   الفرع   كتاب عمم االحياء  لمصف الخامس العممي( :َُِٕعبد المنعـ كاخركف)   حسيف داهكد
   كزارة التربية  المديرية العامة لممناى . ٔاالحيائي   ط

    موسوعة الباب المفتوح الجزء األول الخاص بعالم الحيوانالمكسكعات العممية المصكرة 
 .ُٖٖٗلطبعة العربية  الكاليات المتحدة ايمريكية  مهسسة عالـ الكتب  ا

 مصادر الطالب
  سمماف  شياب أحمد  عبد الكريـ عبد الصمد السكداني  رابحة اسماعيؿ الشاىيف  ىدير ىاشـ

   كزارة التربية  المديرية العامة لممناى ٖط عمم األحياء لمصف الثالث المتوسط،( َُِٖشمس الديف  )
 
 

 االحياء عمم خطة تدريسية  في مادة  (2) أنموذج                      
 الصؼ: الثاني المتكسط                                     الشعبة: أ
 دقياةْٓالمادة :عمـ ايحياء.                                        الزمف:

 الدرس : الثالث 
 المكضكع: شعبة اإلسفنجيات

 اليدف الخاصة:
 تزكيد الطالب بالمفاىيـ كالحاائؽ العممية اآلتية: 

 التعريؼ بشعبة اإلسفنجيات  كصفاتيا العامة  حيكاف اإلسفن  البسيط   التكاثر في اإلسفن  البسيط.
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 األىداف السموكية:
 أواًل : المجال المعرفي

 أتكقع في نياية الدرس أف  يككف الطالب قادران عمى أف:
 تعيش فييا اإلسفنجيات.يذكر ايماكف التي  -ُ
 يشرح العمميات التي يتـ عف طريايا تحكيؿ اإلسفن  إلى مادة تستخدـ لمتنظيؼ. -ِ
 يعدد الصفات العامة لشعبة اإلسفنجيات. -ّ
 يصؼ جسـ حيكاف اإلسفن  البسيط -ْ
 يٌسمي طباات جدار جسـ حيكاف اإلسفن  البسيط . -ٓ
  مهشران عمى أجزاء الرسـ. بسيطيرسـ مخططان لماطع في حيكاف اإلسفن  ال -ٔ
 يرسـ المظير الخارجي لمستعمرة اإلسفن . -ٕ
 يعٌرؼ التناظر الشعاعي كما كرد في الكتاب المدرسي. -ٖ
 يذكر كظيفة الفميـ. -ٗ
 يبٌيف فائدة الثاكب المنتشرة عمى جسـ اإلسفن . -َُ
 يشرح طرياة التغذية في حيكاف اإلسفن  البسيط. -ُُ
 ائؽ التي يتكاثر بيا حيكاف اإلسفن  البسيط.يٌعدد الطر  -ُِ
 يشرح الطرياة الالجنسية التي يتكاثر بيا حيكاف اإلسفن  البسيط. -ُّ
 يكٌضح الكيفية التي تتككف بيا مستعمرة اإلسفن  البسيط. -ُْ
 يشرح مراحؿ الطرياة الجنسية لتكاثر حيكاف اإلسفن  البسيط. -ُٓ

 ثانيًا: المجال المياري
 يكاف اإلسفن  البسيط.يرسـ ح -ُ
 يفحص تحت المجير شريحة لحيكاف اإلسفن  البسيط. -ِ
 يعمؿ نمكذج لحيكاف اإلسفن  البسيط مف المكاد ايكلية المتكفرة . -ّ

 المجال الوجداني: ثالثًا:
 يعظـ قدرة الخالؽ سبحانو كتعالى  عمى خماو ليذه ايحياء الصغيرة. -ُ
 اكتشاؼ كدراسة ىذه ايحياء.يثمف دكر العمماء كجيكدىـ في  -ِ
 ينمي ركح التعاكف بيف الطالب . -ّ
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 الوسائل التعميمية:

جيػػػػػػاز العػػػػػػارض فػػػػػػكؽ الرأس)ايكفػػػػػػر ىيػػػػػػد بركجكتر( جيػػػػػػاز عػػػػػػرض  جيػػػػػػاز المجيػػػػػػر الضػػػػػػكئي    
مصػكرات عػف  الشرائح)ساليد بركجكتر( نمكذج لحيكاف اإلسفن  البسيط   قطعة مف اإلسػفن  الصػناعي 

 اإلسفنجيات  كعمبة عصير كمسطرة  كالسبكرة كالطباشير.شعبة 
 

 سير الدرس:
 :دقيقة ( 3المقدمة )التييئة  ( )-أ

تعممنػػا فػػي الػػدرس السػػابؽ مػػف مكضػػكع عػػالـ الحيػػكاف أنػػكاع الحركػػة فػػي الحيكانػػات  كأمػػاكف تكاجػػدىا 
كانػات إلػى مجمكعػات كعرفنػا التنػاظر كأنكاعػو  كبينػا سػبب تصػنيؼ الحي   كعددنا صفات عالـ الحيكاف 
 كأعطينػػا أمثمػػةن عمػػى كػػؿ شػػعبة مػػف شػػعب عػػالـ الحيػػكاف  ثػػـ  كدرجػػة التشػػابو بالنسػػبة إلػػى درجػػة الارابػػة 

كسػػػػندرس اليػػػػـك أكؿ شػػػػعبة مػػػػف شػػػػعب عػػػػالـ الحيػػػػكاف  كىػػػػي شػػػػعبة  قارنػػػػا بػػػػيف الحيكانػػػػات كالنباتػػػػات .
 اإلسفنجيات .

 فيؿ استخدـ أحد منكـ قطعة اإلسفن  في التنظيؼ؟
 ارتدل أحد منكـ المالبس المصنكعة مف اإلسفن ؟كىؿ 

 ىؿ انتعؿ أحدكـ نعالن مصنكعان مف اإلسفن ؟
 قد تاكلكف ما عالقة ىذه ايسئمة بدرسنا ليذا اليكـ؟

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

 الشعبة: اسفنجيات اسـ
 كيعرضيا لمطالب قائالن  المدرس يحمؿ قطعة إسفن  صناعي بيده

كأحيانػػػان فػػػي مسػػػح  :كمكػػػـ شػػػاىد قطعػػػة اإلسػػػفن  ىػػػذه التػػػي تسػػػتعمؿ فػػػي التنظيػػػؼ فػػػي المطػػػابخ عػػػادة 
ىػػذا اإلسػػفن  الػػذم نسػػتعممو ىػػك اإلسػػفن  الصػػناعي الػػذم حػػؿ محػػؿ اإلسػػفن  الطبيعػػي الػػذم  السػػبكرات.

 الصناعي محؿ الطبيعي؟ىؿ تعرفكف لماذا حؿَّ اإلسفن   كاف يستعمؿ ساباان في التنظيؼ.
 كذلؾ لرخص ثمنيف كسيكلة الحصكؿ عميو. طالب:
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بػارؾ اهلل فيػػؾ.) ثػػـ يعػرض قطعػػة مػػف إسػفن  طبيعي(ىػػذه الاطعػػة التػي تركنيػػا ىػػي  المػدرس: أحسػػنت.
فػدذا سػافرتـ إلػى أحػد السػكاحؿ البحريػة  قػد  جزء مف حيكاف اإلسفن  الذم ينتمي إلى شػعبة اإلسػفنجيات.

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

كعمينػا أف نعػرؼ أف ىيكػؿ حيػكاف اإلسػفن  الػذم نػرل ىػذه الاطعػة  المدرس: أحسنت   جكاب صػحيح.
 كاؾ . عمى شكؿ ألياؼ  كتتخمؿ جسمو أش منو يحتكم عمى مادة بركتينية

 ىؿ تركف أشكاؾ في ىذه الاطعة؟
 ال. الطالب:
:لكي يككف اإلسفن  صالحان لالسػتعماؿ بعػد الصػيد  تػزاؿ منػو المػادة الحيػة  كمػا يعمػؽ بػو مػف  المدرس

مكاد هريبة. ثـ تجرم عميو عدة عمميات  حتى يصبح صالحان في االستعماؿ .كؿ ىذا تـ بجيكد العمماء 
 فمنيـ مف اكتشؼ ىذا الحيكاف كمنيـ مف صػنفو  كمػنيـ مػف عػرؼ كيػؼ يسػتفيد الذيف بذلكا جيدا كبيران 

  منو في التنظيؼ  كالصناعات المختمفة.
 فعمينا أف نادر عطاءىـ كجيدىـ  كنسير عمى خطاىـ في طريؽ العمـ كالمعرفة.

 مف يعرؼ ما ىي  العمميات التي تجرل عمى حيكاف اإلسفن ؟
 ؿ كقصر كتاطيع.يمرر اإلسفن  بعمميات هس طالب:
 . أحسنت جكابؾ صحيح تمامان  المدرس:

يمرر بعدة عمميات منيا الغسؿ  كالاصر  كالتاطيع  ثػـ يبػاع فػي ايسػكاؽ ك)يكتػب ىػذه الكممػات عمػى 
 السبكرة.(

فمػف يػذكر لنػا  كاآلف سنتحدث عف الصفات العامة لشعبة اإلسفنجيات التي ينتمي ليا حيػكاف اإلسػفن  
 صفة مف الصفات؟

كالػػػػبعض منيػػػػا فػػػػي الميػػػػاه العذبػػػػة  كتكػػػػكف مثبتػػػػة عمػػػػى  تعػػػػيش معظميػػػػا فػػػػي الميػػػػاه المالحػػػػة  ب:طالػػػػ
 الصخكر.

يكتػب الكممػات عمػى َالمدرس: أحسنت تعيش أفرادىا في المياه المالحة كالعذبة كتثبت عمػى الصػخكر.
 السبكرة. كاآلف مف يذكر لنا صفة أخرل؟

 كركية أك متفرعة.طالب: ليا أشكاؿ مختمفة نفاد تككف كاسية  اك 
 سـ(.ّ-سـِكما كتختمؼ في أطكاليا  فتتراكح بيف )



 72 

 يثني المدرس عمى إجابة الطالب كيكتب الكممات ايساسية عمى السبكرة.
 ثـ يطمب مف الطالب أف يذكركا صفة أخرل. 

 منيػػػا ايخضػػػر  كايحمػػر  كايصػػػفر  كالبرتاػػػالي  كمػػا كتختمػػػؼ مػػػف حيػػػث  :ليػػػا ألػػػكاف مختمفػػة طالػػب
 ب الييكؿ فبعضيا ذات ىيكؿ كمسي   أك سميككني   أك ألياؼ بركتينية.تركي

 يشكر المدرس الطالب كيكتب المفردة البارزة عمى السبكرة  ثـ يطمب صفة أخرل.
يتركب جدار الجسـ مف طباتيف مف الخاليا طباة خارجية تسمى البشرة  كداخمية تسمى الطباة  طالب:

 هير خمكية جيالتينية الاكاـ. المعدية الكعائية  كبينيما منطاة
 يكتب المدرس المفردات ايساسية عمى السبكرة كيطمب صفة أخرل.

 تناظرىا شعاعي. طالب:
 المدرس :أحسنت .كما معنى التناظر الشعاعي؟

 كنحصػػؿ فػػي كػػؿ مػػرة عمػػى  الطالػػب: حيػػث يمكػػف إمػػرار أكثػػر مػػف مسػػتك كاحػػد فػػي المحػػكر الطػػكلي
 قسميف متشابييف.

 ت  جكابؾ صحيح تفضؿ استرح.:أحسن المدرس
 .ثـ يطمب مف طالب لخر أف يذكر صفة أخرل. يكتب المدرس المفردات ايساسية

:تنتشر عمى جسـ اإلسفن  ثاكب عديدة عف طريايا يدخؿ الماء مع ما يحممو مف مكاد هذائية  الطالب
يحكيػػو مػػف فضػػالت  كبعػػد عمميػػة التغػػذم  كىضػػـ الغػذاء يخػػرج المػػاء مػػع مػػا إلػى داخػػؿ الفػػراغ المركػػزم 

 عف طريؽ فتحة عميا تدعى الفميـ.
 المدرس: أحسنت.

 ثـ يكتب الكممات ايساسية عمى السبكرة.
كبعػد االنتيػاء مػف ذكػر جميػع الصػفات  يحػاكؿ المػدرس تمخيصػيا  كيطػرح بعػض ايسػئمة  ليتيكػد مػػف 

دراكيػا استيعاب الطالب لمػا كرد مػف معمكمػات حػكؿ صػفات شػعبة اإلسػفنجيات  ليتيكػد مػف  اسػتيعابيا كاد
 مف قبؿ الطالب.

 :أيف تعيش اإلسفنجيات؟ المدرس 
 كتككف مثبتة عمى الصخكر. تعيش معظميا في المياه المالحة  كالبعض في المياه العذبة  طالب:
 ما ىي أشكاؿ اإلسفنجيات؟ المدرس:
 أك متفرعة. ليا أشكاؿ مختمفة  فاد تككف كاسية  أك كركية  طالب:
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 ألكاف اإلسفنجيات؟ ما ىي المدرس:
 فمنيا ايخضر كايحمر كايصفر كالبرتاالي. :ليا ألكاف مختمفة  طالب
 :مـ تتيلؼ ىياكؿ اإلسفنجيات؟ المدرس
 تختمؼ مف حيث تركيب الييكؿ فبعضيا ذات كمسي أك سمككني  اك ألياؼ بركتينية.  طالب:
 :ما فائدة الثاكب المكجكدة في أجساـ اإلسفنجيات؟ المدرس
 .:يدخؿ منيا الماء مع ما يحممو مف مكاد هذائية إلى داخؿ الفراغ المركزم طالب

:أحسػػنتـ يػػا أبنػػائي  لاػػد كانػػت إجابػػاتكـ رائعػػة. ىػػؿ الحظػػتـ أف اهلل سػػبحانو كتعػػالى ال ينسػػى  المػػدرس
 مخمكقاتو  فيك يييي ليا أسباب الرزؽ  لكي تستمر في الحياة.

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

 اإلسفنج البسيط
يعػػػرض المػػػدرس نمػػػكذج لحيػػػكاف اإلسػػػفن  البسػػػيط  قػػػائال: الحظػػػكا إف اإلسػػػفن  حيػػػكاف دكرقػػػي الشػػػكؿ 

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

 
 طالب: ينو يعيش مثبتان عمى الصخكر.

مجػػكؼ مػػف الػػداخؿ  حيػػث يكجػػد الفػػراغ المركػػزم  كلػػو فتحػػة كاسػػعة فػػي قمتػػو   المػػدرس: أحسػػنت. كىػػك
 ماذا تسمى ىذه الفتحة؟

 طالب: الفميـ.
 الحظكا كجكد الثاكب الكثيرة عمى جسمو المدرس: أحسنت.

 .ما فائدة ىذه الثاكب؟
 طالب: يدخؿ منيا الماء إلى الفراغ المركزم.

 طباات جدار جسـ اإلسفن . إجابة صحيحة. مف يعدد لنا المدرس: أحسنت 
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 تركب مف طباتيف ىما البشرة كالطباة المعدية. طالب:
 المدرس : أحسنت. كماذا يكجد بيف ىاتيف الطباتيف؟

 طالب: منطاة هير خمكية.
:أحسػػنت  الطباػػة هيػػر الخمكيػػة كرد اسػػميا فػػي كتػػابكـ بالجيالتينيػػة الاػػكاـ. ككممػػة اليػػالـ كىػػي  المػػدرس

 الفصحى ليذا النكع مف المكاد.المفردة العربية 
 مف الرسـ   . االنتياءيرسـ المدرس ماطعان في جسـ اإلسفن  يكضح تراكيب الجسـ. كبعد 

 يسيؿ  :ىؿ يتكاثر حيكاف اإلسفن  ؟
  ينو كائف حي. طالب: نعـ يتكاثر

 :كـ عدد الطرائؽ التي يتكاثر فييا اإلسفن ؟ المدرس
 طالب: طرياتاف جنسية كال جنسية.

 .مف يشرح الطرياة الال جنسية؟ المدرس: أحسنت
بكساطة البراعـ  حيث ينشي برعـ قريبان مف الجزء ايسفؿ مف الجسػـ  كينمػك ثػـ ينفصػؿ كيكػكف  طالب:

ًن بايـ مككنان مستعمرة اإلسفن .  حيكانان جديدان.  كقد يباى متصالن
 رسـمف ال االنتياءكبعد  المدرس: أحسنت  ثـ يرسـ مستعمرة اإلسفن .

 يسيؿ: كمف يشرح الطرياة الجنسية؟
كخاليػا تناسػمية  طالب: يتكاثر اإلسػفن  بالطرياػة الجنسػية  بدنتػاج خاليػا تناسػمية ذكريػة تسػمى النطػؼ.

أنثكية تسمى البيكض. كتتحد إحدل النطؼ مع بيضػة  فتتكػكف الزيجػة  ثػـ تنمػك الزيجػة  لتكػكيف إسػفن  
 جديد.

 المدرس: أحسنت.
 
 (قة دقي 5الممخص )-ج

 كعرفنا أف اإلسػفن  حيػكاف ينتمػي  عرفنا صفات شعبة اإلسفنجيات ثـ يمخص ما كرد في الدرس قائالن:
 كأف شػكمو دكرقػي   ك  مثبتان عمى الصخكر عند شػاطئ البحػر كعرفنا أنو يعيش إلى شعبة اإلسفنجيات 

يتغػػذل مػػف خػػالؿ مػػا يػػدخؿ إلػػى فراهػػو المركػػزم عػػف طريػػؽ الثاػػكب المنتشػػرة عمػػى جسػػمو  كأنػػو يتكػػاثر 
 بطرياتيف جنسية كال جنسية . فيؿ لديكـ أسئمة حكؿ المكضكع؟
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كيعػرض صػكران عػف شػعبة اإلسػفنجيات مػف خػالؿ جيػاز  ثـ يعرض فممان تعميميػان عػف حيػكاف ايسػفن   
 فكؽ الرأس  أك جياز عرض الشرائح   كبعض النماذج كالمصكرات.العارض 

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

 س:ما ىي ألكانو؟
 س:مـ يتركب ىيكمو؟

 س:ما الماصكد بالتناظر الشعاعي.
 س:كيؼ يتغذل اإلسفن ؟

 س:قارف بيف التكاثر الجنسي ك الالجنسي في اإلسفن .
 الواجب البيتي:

 الدرس الاادـ ) شعبة الالسعات(.تحضير -1
رسػػـ اإلسػػفن  البسػػيط  كمسػػتعمرة اإلسػػفن  )المظيػػر الخػػارجي( فػػي الػػدفتر مػػع التيشػػير عمػػى أجػػزاء -ِ

 الرسـ.
تكميػػػؼ الطمبػػػة بالبحػػػث عػػػف معمكمػػػات كصػػػكر عػػػف شػػػعبة اإلسػػػفنجيات  فػػػي المجػػػالت العمميػػػة أك -ّ

 عمؽ في المدرسة.اينترنت  مف أجؿ المساىمة في النشرة الجدارية التي ت
 في البيئة. أنمكذج لحيكاف اإلسفن  البسيط مف المكاد ايكلية المتكفرة  عمؿ-ْ

 المصادر
 مصادر الطالب:

-قَُّْ بغػػداد   كزارة التربيػةِٓعمػـ ايحيػاء لمصػؼ الثػاني المتكسػط.ط حسػيف عبػاس كلخػركف  -
 ـََِٗ

 مصادر المدرس:
-ىػَُّْبغداد    كزارة التربية ِٓالثاني المتكسط.ط عمـ ايحياء لمصؼ  حسيف عباس كلخركف --
 ـََِٗ
-ىػػػَُِْ  كزارة التربيػػة  بغػػدادُِ لجنػػة فػػي كزارة التربيػػة  ط عمػػـ الحيػػكاف لمصػػؼ السػػادس العممػػي-

 ـ.ُِٖٗ
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عػػػدد مػػػف المكسػػػكعات العمميػػػة المصػػػكرة  منيػػػا مكسػػػكعة البػػػاب المفتػػػكح الجػػػزء ايكؿ الخػػػاص بعػػػالـ -
 .ُٖٖٗكتب  الطبعة العربية  الكاليات المتحدة ايمريكية الحيكاف  مهسسة عالـ ال

 
 خطة تدريسية في مادة عمم االحياء ( 3) أنموذج                    

 دقياة                         ْٓالمكضكع / شعبة الديداف المسطحة.                     الزمف/       
 الشعبة /        الصؼ / الثاني المتكسط.                               

إكساب الطالب المفاىيـ كالمعمكمات العممية اآلتية : ) الديداف المسطحة ك المميزات  -: األىداف الخاصة 
 ىا(.العامة ك  دكدة ايكياس المائية ك دكرة حياة دكدة ايكياس المائية ك طرائؽ الكقاية مف أضرار 

  -: ـ األىداف السموكية      
 أتوقع في نياية الدرس يكون الطالب قادرًا عمى أن : -أواًل : في المجال المعرفي :     
 يعمؿ تسمية الديداف المسطحة بيذا االسـ . .ُ
 يعدد ثالثا مف الصفات العامة لشعبة الديداف المسطحة. .ِ
 الديداف المسطحة.يعدد الطباات الجرثكمية التي تككف جدار الجسـ في  .ّ
 يعطي مثاال عمى شعبة الديداف المسطحة ) كما كرد في الكتاب المدرسي(. .ْ
 يحدد مكاف معيشة دكدة ايكياس المائية البالغة. .ٓ
 يشرح دكرة حياة دكدة ايكياس المائية. .ٔ
 الكالب كالاطط أك لمسيا.مع يكضح الخطر المترتب عمى المعب  .ٕ
 ائية.يكضح أىمية الخطـ لدكدة ايكياس الم .ٖ
 يعطي مثاال لشعبة الديداف المسطحة . .ٗ
 يذكر طرائؽ الكقاية مف دكدة ايكياس المائية. .َُ

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

واالتجاىات العممية وبعض أوجو القيم والتقدير لدى الطالب تنمية الميول  -:ثالثًا : في المجال الوجداني 
 -ومنيا:
 خماو الكائنات صغيرة الحجـ. في يعظـ قدرة الخالؽ ) سبحانو كتعالى ( .ُ
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 دكدة ايكياس المائية. اء في تحديد ايخطار التي تسببيايادر جيكد العمم .ِ
 بالنظافة كعدـ لمس الحيكانات. باالىتماـ تنمية الكعي .ّ
 الكتب العممية كالمجالت الخاصة بمكضكعات الديداف.يارأ  .ْ
ك سبكرة ك أقػالـ ممكنػة ك مصػكرات   .Over head pr) جياز العارض فكؽ الرأس  -: الوسائل التعميميةػ  

 لمديداف المسطحة(.
 -يسير الدرس عمى كفؽ اينمكذج التكليفي بتسع خطكات كاآلتي: -:سير الدرسػ 
 : دقائق( 5التقديم ) .ُ

خمؽ اهلل ) سبحانو كتعالى ( عددان كبيران مف الكائنات الحية بعضيا نافع كبعضيا ضار   كمػف عظمػة      
 ة اإلنساف كحيكاناتو االقتصادية الخالؽ أنو قد تككف الكائنات الصغيرة في الحجـ ليا تيثير كبير جدان في حيا

 الناس كىؿ تعرفكف ما ىذه ايكياس المائية ؟التي تصيب بعض  المدرس: فيؿ سمعتـ  بايكياس المائي 
 الطالب : ىي انتفاخ في بطف المصاب   
كتحديد ايخطار التي تسببيا  المسطحة الديداف شعبة أنكاع دراسة المدرس :  بذؿ العمماء جيكدان كبيرة في 

المسطحة في درسنا  ل نساف كبعض حيكاناتو االقتصادية. فتعالكا معي لنتعرؼ عمى بعض أفراد شعبة الديداف
ليذا اليـك )يكتب عمى السبكرة عنكاف الدرس( شعبة الديداف المسطحة  كأف مف أىـ صفة لمديداف المسطحة 
إنيا أكؿ مجمكعة حيكانية في سمـ التطكر)أكطي مجمكعة( ذات تناظر جانبي إذ يبدأ التناظر الجانبي بالظيكر 

 في أفراد ىذه المجمكعة كصعكدا في سمـ التطكر. 
 دقيقة (3 0العرض :  )   .2

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

المػػدرس : أحسػػنت   مػػف يػػذكر لنػػا بعػػض الصػػفات العامػػة لشػػعبة 
 الالسعات؟

المجسػػػات   الخاليػػػا الالسػػػعة   كمػػػا أف تناظرىػػػا الطالػػػب : كجػػػكد  
 كاف شعاعيان. 

: يطػػرح المػػدرس سػػهاالن بييئػػة مػػنظـ متاػػدـ لعػػرض محتػػكل الػػدرس 
 كاآلتي:  كيؼ يصاب اإلنساف بدكدة ايكياس المائية ؟

ياػػػػـك المػػػػدرس بعػػػػرض مصػػػػكرات فػػػػي جيػػػػاز العػػػػرض فػػػػكؽ الػػػػرأس لديػػػػداف  
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اطع البالغة )الحبمى( كالاطع هير الناضجة مف خالؿ المصكر مسطحة كيطمب مف الطالب أف يميزكا بيف ال
 المعركض أماميـ لدكدة ايكياس المائية .

 المدرس : ماذا تتكقعكف أف يحدث إذا اكتمؿ نض  الاطعة الحبمى لدكدة ايكياس المائية ؟
 المصاب.  الطالب : تنفصؿ كتخرج مع فضالت 

ظػاتيـ عػف مػا شػاىدكه فػي الخطػكة السػاباة كبييئػة )فاػرات يطمب المػدرس مػف الطػالب أف يسػجمكا مالح    
 نثرية( كالتييه لمدخكؿ في الخطكة الالحاة.

 ياـك المدرس بطرح بعض ايسئمة لمناقشتيا مع الطالب ككاآلتي :    
 المدرس : لماذا تسمى الديداف المسطحة بيذا االسـ ؟ 
 لبطني .الطالب : كذلؾ يف جسميا مضغكط مف السطحيف الظيرم كا 
 المدرس : جيد . كاآلف ما الصفات التي ميزت أفراد ىذه الشعبة ؟ 

الطالػػب : أنيػػا ذات تنػػاظر جػػانبي  ثالثيػػة الطباػػات الخمكيػػة كبالتػػالي فيػػي أكطػػي الشػػعب الحيكانيػػة جانبيػػة 
التنػػاظر. المػػدرس: يعػػرض رسػػما لػػدكدة ايكيػػاس المائيػػة ثػػـ يطمػػب مػػف الطػػالب التيشػػير عمػػى كػػؿ قطعػػة مػػف 

 قطع الدكدة عمى الرسـ . 
دكدة االكيػػاس المائيػػة كياػػكـ طالػػب اخػػر بدكمػػاؿ بايػػة الطالػػب: ياػػـك احػػد الطمبػػة بالتيشػػير عمػػى مكاقػػع جسػػـ 

 ايجزاء.
 المدرس : أيف تعيش دكدة ايكياس المائية في جسـ )المضيؼ الكسطي(؟

الطالب : تعػيش فػي أم عضػك مػف جسػـ المضػيؼ الكسػطي مثػؿ الكبػد أك الػرئتيف أك عضػالت اليػديف أك  
 الرجميف كالكمى كالطحاؿ كالعظاـ كهيرىا.

 يد. كما السبب في ذلؾ برأيكـ ؟المدرس : ج 
الطالب : السبب في ذلؾ يعكد الى تحػكؿ البػيض الػى أجنػة مشػككة تسػير مػع دـ المصػاب كبعػدىا تسػتار  

 في أم عضك مف جسـ المضيؼ المهقت كاإلنساف أك ايهناـ.
 المدرس :عندما تنزؿ الاطعة الحبمى الممتمئة بالبيكض ىؿ تعيش الدكدة.؟

 محؿ الاطعة الحبمى لتصبح قطعة بالغة )حبمى(الحاان . الطالب : نعـ تحؿ  
 المدرس : أحسنت   ما فائدة العنؽ بدكدة ايكياس المائية برأيكـ ؟

 الطالب : مف العنؽ تتكلد قطع جديدة لتحؿ محؿ الاطعة التي تنزؿ . 
 لمحجـ؟ المدرس : أذا  فالعنؽ ىك الجزء المتخصص بتكليد الاطع المفاكدة   كاآلف ما فائدة ا 
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 الطالب : لكي تثبت الدكدة نفسيا بجدار ايمعاء الدقياة لمحيكانات لكمة المحكـ.  
 المدرس : كما فائدة الخطـ في دكدة ايكياس المائية؟

 الطالب : لكي تمتصؽ كتتعمؽ بجدراف ايمعاء الدقياة بكاسطة حماة مف الكالليب.  
المػػػدرس : لمػػػاذا باعتاػػػادكـ تكػػػكف معيشػػػة دكدة ايكيػػػاس المائيػػػة متطفمػػػة؟ الطالػػػب : ينيػػػا  تحصػػػؿ عمػػػى  

هذائيا جػاىز فػي ايمعػاء الدقياػة لمحيػكاف المضػيؼ لعػدـ احتكائيػا عمػى جيػاز ىضػمي. المػدرس / بػارؾ اهلل 
 فيكـ. 

  مالضركر  مف ترل ىؿ المائية ايكياس لدكدة دراستؾ كبعد اآلف:  المدرس
  ؟ الدكدة ىذه أضرار مف الكقاية

   ايطفاؿ مف كخاصة(  السائبة كالاطط الكالب)  الديداف ليذه الدائـ المضيؼ لمس عدـ:  الطالب 
 . الصحي كالكعي بالنظافة كاالىتماـ

  ؟معيشتيا في المائية ايكياس دكدة تشبو الساباة دراستؾ في عميؾ مرت أخرل ديداف ىنالؾ ىؿ: المدرس 
 . الشريطية البارة دكدة ىي ل نساف الدقياة ايمعاء تصيب التي المسطحة الديداف مف:   الطالب
 الكتاب؟ في ذكر ما هير مف الدكدة بيذه اإلصابة مف لمكقاية اخرل طرائؽ مف ىؿ: المدرس
 التي الحبمى الاطع مف يمكف ما أكبر إلزالة مائي تيار بدمرار كالخضركات الفكاكو هسؿ مثؿ نعـ: الطالب

 .بالخضركات معماة تككف قد
 (.الخ...... الخس ك الكراث ك الكرفس)  الخضركات ىذه مف: لخر طالب
 مػا كمنيػا كالاطػط الكػالب عمػى التطفػؿ محصكرة ليست الديداف ىذه اف معمكمتكـ كلزيادة أحسنتـ : المدرس
   المكاشي أك ايسماؾ عمى يتطفؿ ما كمنيا(  Schistosoma) في الحاؿ ىك كما اإلنساف دـ عمى يتطفؿ
 المااحػػات كاجػػراء البيطػرم الفحػػص عمػى عرضػػيا فيػتـ المنزليػػة الاطػط ككػػذلؾ  التربيػة كػػالب إلػى بالنسػػبة أمػا

 .مالطفتيا يمكف كبالتالي ليا كالتطعيمات
 
 دقائق(:5التمخيص والغمق ).
مفػػاىيمي بعػػد كتابػػة المفػػاىيـ عمػػى  شػػفافية لجيػػاز العػػارض فػػكؽ الػػرأس التػػي  مخطػػطياػػـك المػػدرس بدعػػداد  

 :كردت في الدرس كحذؼ المتكرر منيا ككاآلتي
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 سنان       االوواي( اال       

                                                           

                                                             

 

                                                                                                                                      

                                           

                                                            

 

 

                                                                                          

                   

 

    تذبح الوواي(                            ف( االسنان   تاتأصل بنلعولينت الجزاحية 
   
 دقيقة( 4التقويم )  

يكجو المدرس ايسئمة عبر شفافية جياز العارض فكؽ الراس لمتيكد مػف مػدل تحاػؽ أىػداؼ الػدرس       
 كيطمب مف الطالب اإلجابة تحريريان في ايكراؽ مع تنبيو الطالب اف الكقت محدد بػ 

 شعبة الديدان المسطحة

 المائية البالغة دودة األكياس

تعيش في األمعاء الدقيقة للكالب والقطط 

 ()المضيف الدائم

تنفصل القطع الحبلى لتخرج مع غائط 

 المصابالحيوان 

تلوث األعشاب التي 

تتغذى عليها المواشي 

  ()المضيف الوسطي

يتلوث طعام اإلنسان 

 وأدواته ببيوضها

يتحول البيض الى أجنة مشوكة في 

 األمعاء ثم تسير مع الدم

لتستقر في أحد أعضاء جسم 

 المصاب بصورة كيس مائي

ينشأ من جدار  الكيس عدد منن 

 الرؤوس تؤثر في العضو

اتالف الحيوان بأكمله 

 )بالحرق(للتخلص منها

تتلف األعضاء نتيجة كبر الكيس وتدافع 

 الخاليا لتخرج بصورة رؤوس

اذا ذبحت في المزارع ورميت 

 األعضاء من دون اتالفها

تناول المضيف القطع 

المصابة من المضيف 

 الدائم )الكالب(

تخرج الرؤوس من األكياس 

المائية وكل رأس يكون دودة 

بالغة في األمعاء الدقيقة آلكالت 

 اللحوم

 عالم الحيوان
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 دقائؽ فحسب (. ْ)
 . تنتمي دكدة ايكياس المائية الى .................. ُ -: أكمؿ الفراغ:ُس

 .تعيش دكدة ايكياس المائية البالغة في ..............ِ                      
 .تسمية الديداف المسطحة بيذا االسـ؟ُ  -:عمؿ ما ييتي :ِس

 .عدـ السماح لألطفاؿ بممس الكالب أك الاطط أك المعب معيا؟ِ                   
 دقيقة (1الواجب البيتي )

إلػى ىنػػا ينتيػػي درسػػنا ليػػذا اليػػكـ متمنيػػا لكػػـ أف تككنػػكا فيمػػتـ الػػدرس أفػػدتـ منػػو جيػػدان   فػػي الػػدرس        
المابػػؿ سػػنتناكؿ شػػعبة الديػػداف الجكفيػػة )الديػػداف الخيطيػػة( كمثػػاؿ عمييػػا دكدة اإلسػػكارس التػػي تسػػمى )ثعبػػاف 

كىػك تحضػير الػدرس المابػؿ كالسػالـ (  َُُػػ َُٖالبطف(  كلممزيد مف المعمكمات العممية تجػدكنيا فػي) ص
 عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

  مصادر المدرس :
ــوم فــي (   ُٔٗٗالخميمػػي   خميػػؿ يكسػػؼ   عبػػد المطيػػؼ حسػػيف   محمػػد جمػػاؿ ) .ُ تــدريس العم

   دار الامـ   دبي.مراحل التدريس العام
م والتعمـيم استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق الـتعم(   ََِّزيتكف   حسف حسيف   ) .ِ
 .عماف  السمسمة الرابعة    ْ  ط
   دار الشركؽ   عماف.ُ  ط أساليب تدريس العموم( ََِٓزيتكف  عايش محمكد  ) .ّ
ــاني المتوســط.  (ََِٖ) حسػػيف عبػػاس كلخػػركف   الكتػػاب الماػػرر .ْ ــاء لمصــف الث ــم األحي    عم
 جميكرية العراؽ ػ كزارة التربية  ِْط

   مصادر الطالب :
 ِْ  ط عمم األحياء لمصف الثاني المتوسـط.  (ََِٖ)ف   الكتاب الماررحسيف عباس كلخرك  .ُ

  .جميكرية العراؽ ػ كزارة التربية
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 من قبل المشرف التربوي  –استمارة تقويم الطالب              
 ..............................اسم المدرسة                    اسم الطالب ..............................

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

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

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

 وتصوراتيم السابقة .
   

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

 والبصرية والسبوة(في نشاطات تعميمية مثيرة لمتفكير..
   

فص التأمل والتفكير  إلتاحةيوظف الصمت القصير الذي يتخمل التفاعل المفظي  10
 امام طمبتو. والمشاركة

   

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

   

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

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

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

2 1 0 

    التعميمية.تنسجم االىداف مع المقررات والمتطمبات المنيجية. واالنشطة  1  
    لطمبة مع مستوياتيم العقمية يةالتنظيميالئم النشاطات التعميمية  2  
يطرح أسئمة مثيرة ألنواع التفكير المختمفة كاألسئمة السابرة وأسئمة التفكير   3   

 المتمايز. يراعي فييا  مستويات التفكير لدى الطمبة 
   

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

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

   

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

 الطمبة في المناقشات الصفية .
   

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

   

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

  المجموع                       
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 المصادر 
 دار الكتػػػب  ُ  ط اســـس عمـــم الـــنفس التربـــوي(   ُُٗٗ.   االزيػػػر جػػػاكم   فاضػػػؿ محسػػػف ) ُ

 لمطباعة / جامعة المكصؿ
   دار المسيرة   عٌماف. ُ  ط " التعميـ المعرفي "( : ََِٕ.أبك رياش   حسيف محمكد )ِ
  دار المسيرة    ُ"   طعمـ النفس التربكم(: "ََِٕ.أبك رياش   حسيف محمكد كزىرية عبد الحؽ )ّ

 عٌماف .
أصـول إسـتراتيجيات ( : ََِٗ.أبك رياش   حسيف محمد كسميـ محمد شريؼ كعبد الحكيـ الصػافي)ْ

   دار الثاافة   عٌماف. ُ  ط  التعمم والتعميم النظرية والتطبيق
  ترجمػػة محمػػد أمػػيف المفتػػي   تقيــيم تعمــم الطالــب التجميعــي والتكــويني( : ُّٖٗ.بمػػـك   بنيػػاميف )ٓ

 اكيدكىيؿ  الااىرة . الطبعة العربية   دار م
 (تكظيؼ الشػعر كالاصػة التعميمػيف فػي تػدريس مػادة عمػـ االحيػاءََُِ.البنداكم جميؿ خزعؿ حمكد)ٔ

،رسـالة ماجسـتير غيـر كأثره في التحصيؿ كحب االستطالع العممي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط 
  جامعة بغداد  بغداد منشورة

  الجامعػػػة  اساســـيات عمـــم الـــنفس التربـــوي(  ُْٖٗ. تػػػكؽ   محػػػي الػػػديف كعػػػدس عبػػػد الػػػرحمف )ٕ
 االردنية  عماف.

   دار الفكر العربي.الااىرة. ُ  طاستراتيجيات التدريس والتعمم(  ُٗٗٗ.  جابر عبد الحميد جابر )ٖ
 
اإلدراؾ المعرفيػػة كمػا فػكؽ المعرفيػة فػي التحصػػيؿ  (:" فاعميػة سػتراتيجيتيَُُِ.جميػؿ  كسػف مػاىر)ٗ

اطروحـة دكتـوراه كاالستذكار لطالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الكيمياء كتنمية تفكيرىٌف العممي" 
  جامعة بغداد  بغداد غير منشورة

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

. 
   دار المسيرة  عماف.ِ  ط ميارات التدريس الصفي(  ََِٕ.الحيمة  محمد محمكد )ُِ
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  أسػتاذ طػرؽ التػدريس فػي كميػة التربيػة  أسس التـدريس الفعَّـال(  ََِٗ. خفاجة  ميرفت عمي ) ُّ
 http://www.horoof.com/dirasat/tadreesfa3al.htmlجامعة أـ الارل  

ــــة(   ُٔٗٗ. الخكالػػػػدة   محمػػػػد محمػػػػكد كاخػػػػركف  )ُْ ــــدريس العام ــــق الت   كزارة التربيػػػػة ُ  ططرائ
 كالتعميـ  صنعاء

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

تعميمية  في اكتساب المفاىيـ  اثر التدريس عمى كفؽ ستراتيجيات (: ُٔٗٗ.الربيعي  نائؿ ىاشـ )ُٔ
اطروحة دكتوراه غير ،االحيائية لدل    طالب الصؼ         الثاني متكسط كدافعيتيـ لتعمـ االحياء

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

  جامعة بغداد  بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورةاالحياء     كدافعيتيـ لتعمـ مادة عمـ
   دار كائؿ   عماف.اإلدارة الصفية(  ََِّ.  رمزم فتحي ىاركف ) ُٖ
  دار التدريس الصفي سيكولوجية ( ََِٕ.  الزهكؿ  عماد عبد الرحيـ كشاكر عامة المحاميد )ُٗ

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

 دار المناى    عماف
   مكتبة االنجمك المصرية   الااىرة. عمم النفس المعرفي المعاصر( : ُِٗٗ.الشرقاكم   أنكر )ِٓ
التاػػػػػكيـ التربػػػػػكم لممنظكمػػػػػة التعميميػػػػػة اتجاىػػػػػات   ( َََِ. شػػػػػعمة  جميػػػػػؿ محمػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػميع )ِٔ

  دار الفكر العربي الااىرة .ُ طكتطمعات
عمػػـ ( ََِٓ معاكيػػة ابػػك هػػزاؿ) .العتـك عػػدناف يكسػػؼ  شػػفيؽ فػػالح عالكنة  عبػػد الناصػػر ذيػػابِٕ
  دار المسيرة  عماف. كالتطبيؽ  النظرية  التربكم النفس 
  دارسراج عماف. ُ طعمم النفس التربوي( ََِِ(    )ُٓٗٗ.هانـ  محمكد محمد)ِٖ   

http://www.horoof.com/dirasat/tadreesfa3al.html
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  دار الفكػػر العربػػي    ُ  ط االختبــارات النفســية تقنياتيــا واجراءتيــا(  ُٔٗٗفيصػػؿ  عبػػاس )  -ِٗ
 بيركت.                                               

ــــيم( َُٗٗ فرحػػػػاف محمػػػػد) الاػػػػذافي– َّ ــــات الــــتعمم والتعم  منشػػػػكرات الجامعػػػػة المفتكحػػػػة ّ ط نظري
 طرابمس.
   دار الشركؽ   عماف     نماذج التدريس الصفي(   ُٖٗٗ. قطامي   يكسؼ كنايفة قطامي )ُّ
   دار الشركؽ   عماف    سيكولوجية التعمم والتعميم الصفي(  ُٖٗٗ.قطامي   يكسؼ )ِّ
   عماف.ُ  دار المسيرة   طالتدريس الفعال(  ََِٗ.الطناكم  عفت مصطفى )ّّ
  دار الفكػػر   إدارة الصــفوف األســس الســيكولوجية(  ََِٓ.  قطػػامي  يكسػػؼ كنايفػػة قطػػامي )ّْ
  عماف.  ِط

   دار الشرؽ   عٌماف  نماذج التدريس الصفي ( : ُٖٗٗ.قطامي   يكسؼ كنايفة قطامي )ّٓ   
اتجاىـات حديثـة فـي عمـم الـنفس ( : َُُِ.محمد   شػذل عبػد البػاقي كمصػطفى محمػد عيسػى )ّٔ

   دار المسيرة   عٌماف.  المعرفي
   دار الكندم   عماف. سيكولوجية التعمم والتعميم( .   ُٔٗٗمنسي  حسف عمر). ّٕ
   دار الفرقاف  عماف. ِط ( عمم النفس التربوي ،َُٗٗ. نشكاني   عبد المجيد )ّٖ
  دار الكتػػػػاب  ُ  ط  األســــاليب الحديثــــة فــــي تــــدريس العمــــوم( : ََِٓ..   اليكيػػػػدم   زيػػػػد )ّٗ

 الجامعي   العيف .

 

 
 
 
 
 
 
 

 


