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 مـقـدمـة

 

يعد التدريب يف عامل اليوم من أهم املرتكزات احلضارية اليت تصل األمم 

 . من خالهلا إىل حتقيق أهداف التنمية البشرية ورفع القدرات اإلنتاجية 

وإن كان التعليم األكادميي يعد الفرد إعدادًا عامًا ويزوده باملعارف 

ياة العلمية   فنن واملفاهيم األساسية اليت متكنه من املشاركة الفاعلة يف احل

 . التدريب ميده باملعارف واالجتاهات واملهارات التخصصية الدقيقة 

ولكي يؤتي التدريب مثاره وحيقق أهدافه البد أن يبنى على أساس علمي   

مير عرب منظومة متكاملة متدرجة تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية ثم 

 . دريبية ثم تنفيذه فتطويره تصميم الربنامج التدرييب وإعداد احلقيبة الت

ومن هنا تأتي هذه احلقيبة التدريبية اليت اشتملت على املادة العلمية 

واألنشطة واإلجراءات التدريبية املتنوعة   وهي مبثابة الدليل اإلرشادي الذي 

 . يوضح للمدرب واملتدرب األدوار املطلوبة منهما 

وختامًا تسعد وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية ممثلة باإلدارة 

 . العامة للتدريب وتقنيات التعليم تقبل ملحوظاتكم وإضافاتكم 

 

 واهلل املوفق    
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مهارات املعلم اجلديد اسم الربنامج

اهلدف العام 

 للربنامج

 األساسية يف التعليم بكفاءةأن يتقن املتدرب املهارات 

األهداف 

 التفصيلية

 صياغة األهداف السلوكية. 
 إعداد اخلطط الفصلية واليومية. 
 التطبيق املهاري لطرق التدريس. 
 التعرف على تقويم التدريس. 
  التعرف على خصائص منو املتعلمني يف املرحلتني

 .املتوسطة والثانوية
 أمناطها/ التعرف على مفهوم اإلدارة الصفية /

 .اسرتاتيجياتها/ مشكالتها / كفاياتها

 معلمو املعاهد العلمية املستهدفون

 تدريبيةساعة ( 31) -أيام  1 مدة الربنامج
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عنوان  اليوم
الوحدة 
 التدريبية

 الزمن الهدف الموضوع

 د 10 تعارف 

الوحدة   األول
(1 ) 
 

 مفاهيم ذات عالقة  
 .التدريس -التعلم  -التعليم  
 

خصائص طالب المرحلتين المتوسطة 
 ةاإلدارة الصفي والثانوية

  التدريس/ التعلم / أن يوضح المتدرب المقصود بالتعليم. 
  والنمفهوم م: أن يتعرف المتدرب على. 
  خصائص نمو المتعلمين في المرحلتين أن يتعرف المتدرب على

 .المتوسطة والثانوية
 حاجات المتعلمين في المرحلتين  أن يتعرف المتدرب على

 .وتطبيقاتها التربوية, المتوسطة والثانوية

 

الوحدة  
(2) 

 -تخطيط التدريس - مهارات التدريس
 -مهارات التخطيط  -مفهوم التخطيط 

 .األهداف السلوكية  -
  

 مستوياته/ أهمتيه/ مفهوم التخطيط  :أن يتعرف المتدرب على /
/ مفهوم األهداف السلوكية :علىأن يتعرف المتدرب . عناصره
األخطاء الشائعة في / شروط الصياغة/ مكوناتها/ مجاالتها
 .صياغتها

 أن يتقن المتدرب صياغة أهداف سلوكية. 
 أن يعد المتدرب خطة فصلية ويومية. 

 

 تنفيذ التدريس  ( 1) الوحدة الثاني
 مهارات التدريس

 .أساليب التدريس 

 طرق واستراتيجيات التدريس

  يتعرف المتدرب على مهارات تنفيذ التدريسأن. 
 أن يتعرف المتدرب على أساليب التدريس. 
  مفهوم استراتيجيات التدريس أن يتعرف المتدرب على. 
  استراتيجيات التدريسأن يتعرف المتدرب على  أحدث. 
  

 

 ستقويم التدري (2) الوحدة
 إلدارة الصفية ا
 
  
 

 ووظائفه / مفهوم التقويم التربوي  :أن يتعرف المتدرب على /
 .وأنواعه / وأساليبه

   ها أنماط/ مفهوم اإلدارة الصفيةأن يتعرف المتدرب على /
 .هاكفايات

  استراتيجيات / مشكالت اإلدارة الصفية:أن يتعرف المتدرب على
 ...اإلدارة الصفية

 

الوحدة  الثالث
 األولى 

 تطبيق عملي

الوحدة 
 الثانية 
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 :الوحدة التدريبية األوىل/ اليوم األول

 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك واستنادا إلى خبرتك التربوية قدم تعريفا لكل 
 :التالية  من المفاهيم

 
 التدريس: 

 

.........................................................................

......................................................................... 

 :التعليم

 
.................................................................................

................................................................................. 

 

 التعلم: 

.................................................................................

................................................................................. 
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 مفهوم النمو 

تغيري : " والنمو يف االصطالح هو . النَّماء ويعين الزيادة" هو : لنمو لغة ا

 " .الكائن احلي يتجه به حنو النضج   مطرد يف

والنمو مبعناه النفسي يتضمن التغريات اجلسمية والفسيولوجية من حيث 

الطول والوزن واحلجم والتغريات اليت حتدث يف أجهزة اجلسم املختلفة 

 والتغريات العقلية املعرفية والتغريات السلوكية االنفعالية  واالجتماعية

   " .احل منوه املختلفة اليت مير بها الفرد يف مر

 

  نشاط

 ما أهمية دراسة النمو عند الرتبويني؟... برأيك

 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...................................................................................... 

 

 

 .خصائص طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية
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  تتبني أهمية دراسة النمو عند الرتبويني بوجه خاص يف مساعدتهم على

 .التعرف على مكونات الشخصية عند طالبهم

  مطالب النمو   واحتياجاتهعلى مساعدتهم على التعرف. 

  يف توجيه  عامل مؤثر التعرف على خصائص النمو واحتياجاته

 .السلوكيات

  القدرات التعرف على خصائص النمو واحتياجاته يسهم بالتعرف على

وهو ما يعرف عند الرتبويني وعلماء  .العقلية اليت تتباين عند الطالب

 .وأثر ذلك يف التعليم النشط والفعال بالفروق الفردية" النفس 
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 خصائص النمو لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية

 

 نشاط
ناقش مع أفراد جمموعتك التطبيقات الرتبوية الواجب مراعاتها خلصائص النمو 

 :اجلسمي التالية

 

 

 

 

 

 

 نويةاملرحلتني املتوسطة والثا يفاجلسمي  اخلصائص املشرتكة لنمو الطالب 

 ما ينبغي مراعاته خصائص النمو

 يزداد الطول والوزن. 

 يزداد النضج والتحكم يف القدرات 

يصبح التوافق احلركي يف و .احلركية

 هذه املرحلة أكثر توازنًا  مما يسمح
للطالب مبمارسة خمتلف ألوان النشاط 

 .الرياضي

 د يظهر عدم التناسق بني أجزاء اجلسم ق

 . طفرة النمو  املختلفة نتيجة
  يؤثر مفهوم البدن على الصحة النفسية

بشكل كبري مما  للطالب يف هذه املرحلة

 .الرياضية جيعله يهتم باأللعاب
  قد حيدث إقباال على تناول الطعام بشراهة

 .املرحلة يف هذه
 

  إعداد املراهقني للنضج اجلسمي

اجلسمية اليت تطرأ يف  والتغريات

 . هذه املرحلة
 جتنب املقارنة بني األفراد  فالفروق 

الفردية يف معدالت النمو تلعب دورا 

 . هاما هنا
 والقضاء  الهتمام بالرتبية الصحيةا

 .على األمية الصحية



 مهارات المعلم الجديد  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

- 8 - 
 

 

 

 نشاط 
ناقش مع أفراد جمموعتك التطبيقات الرتبوية الواجب مراعاتها خلصائص النمو 

 :االجتماعي التالية

 

 

 

 املرحلتني املتوسطة والثانوية يفاالجتماعي اخلصائص املشرتكة لنمو الطالب 

 ما ينبغي مراعاته خصائص النمو 

  يتم يف هذه املرحلة التطبيع االجتماعي

تكون املعايري  الفعلي الذي يؤدي إىل

  .السلوكية

  مييل الطالب إىل االتصال الشخصي

 .يف األنشطة املختلفة األقرانومشاركة 

 مييل الطالب إىل االهتمام والعناية باملظهر 

 .واألناقة

  مييل الطالب إىل االستقالل االجتماعي

 سرة األ وبصفة خاصة داخل

  مسايرة اجلماعة والرغبة يف تأكيد 

  .الذات

 القدوة والنموذج  البحث عن. 

 منو القدرة على فهم ومناقشة األمور 

 االجتماعية

 حلساسية للنقد وامليل إىل اجلدل مع الكبار ا 

 ظهور الشعور باملسؤولية االجتماعية . 

 امليل إىل مساعدة اآلخرين . 

 اآلخرين  ال يرضى أن توجه له األوامر أمام. 

 االجتماعية  االهتمام بالرتبية . 
االهتمام بتعليم القيم واملعايري 

 .  السلوكية السليمة
 التعاون مع أفراد األسرة  تشجيع

 .واملؤسسات االجتماعية 
 األنشطة  إشراك املراهق يف خمتلف . 
  ترك احلرية له يف اختيار أصدقائه   مع

 . توجيهه إىل حسن االختيار 
  احرتام ميله ورغبته يف التحرر دون

 . إهمال 
  توسيع خرباته ومعارفه بالنسبة

 . للجماعات الفرعية يف اجملتمع الكبري 
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 نشاط 
ناقش مع أفراد جمموعتك التطبيقات الرتبوية الواجب مراعاتها خلصائص النمو االنفعالي 

 :التالية

 

 والثانويةاملرحلتني املتوسطة  يف االنفعالي اخلصائص املشرتكة لنمو الطالب

 ما ينبغي مراعاته خصائص النمو

 االنفعالية وعدم الثبات  احلساسية

وهي ردة فعل ال تتناسب   االنفعالي

 (. يف الفرح أو احلزن) مع املثري 
 والشعور بالقلق الوجداني   التناقض 

واالستعداد إلثبات الذات 

 .واالستقاللية
 والغضب  التمرد. 
  قد تنتاب املراهق حاالت من

يف  تكون لديه ثنائيةقد االكتئاب  و

 .املشاعر حنو نفس الشخص
  الشعور باخلجل واالنطواء. 
 وأحالم   ظهور اخليال اخلصب

 .اليقظة

  توضيح أهمية العمل اجلماعي

ومردوده اإلجيابي على جمموع األقران 

. 

  العمل يف إطار اجلماعة حثهم على . 

 عدم املغاالة يف التأنيب    مراعاة

 .بأسلوب تربوي  ملشاكلا ومعاجلة

 الثقة بالنفس من خالل تعزيز م منحه

إن  ماملواقف اإلجيابية   واألخذ برأيه

يف املناقشة  مكان صائبا   وإشراكه

 موحل املشكلة املطروحة   ومشاركته

 يف الربامج اإلذاعية والثقافية

 وقت  املبادرة حبل أي مشكلة انفعالية

 . حدوثها 
العمل على التخلص من التناقض 

 االنفعالي   واالستغراق الزائد يف
 . أحالم اليقظة 
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 نشاط 
ناقش مع أفراد جمموعتك التطبيقات الرتبوية الواجب مراعاتها خلصائص النمو 

 :العقلي التالية

 املرحلتني املتوسطة والثانوية يف العقلي اخلصائص املشرتكة لنمو الطالب

 ما ينبغي مراعاته خصائص النمو 

 ويصل ذكاء الطالب   ينمو الذكاء العام بسرعة

أقصى حد ميكن أن يصل إليه يف نهاية هذه  إىل

  .املرحلة
وامليل إىل بعض املواد  تظهر سرعة التحصيل  

 .الدراسية دون األخرى 
املهارات وكتساب  تنمو القدرة على تعلم

 املعلومات 
 إىل املستوىيتطور اإلدراك من املستوى احلسي 

 داجملر
 يزداد مدى االنتباه وتطول مدته 

 الفهم واالستدالل بداًل من  يزداد االعتماد على

 .احملاولة واخلطأ أو احلفظ اجملرد 
التفكري والقدرة على حل املشكالت  ينمو

واستخدام االستدالل واالستنتاج   وإصدار 

على األشياء   وتظهر القدرة على  األحكام

كيب   وتتكون القدرة على التحليل والرت

تزداد القدرة على  .والتصميم  التخطيط

 التعميم والتجريد 

 املعنوية عن اخلري والشر والصواب  تتكون املفاهيم

 واخلطأ والعدل والظلم
  االبتكار بشكل اكرب تظهر القدرة على. 
  تتضح طرق وعادات االستذكار والتحصيل

 .والتعبري عن النفس الذاتي

 ق الفرديةمراعاة الفرو  

 ةاختيار طريقة التدريس املناسب

تعويد الطالب يف هذه املرحلة على 

 التفكري واالستنباط والتحليل

 تشجيع اهلوايات االبتكارية 

 التطوير يف أساليب  هاوتوجيه

 التعلم الذاتي تشجيع 

  استخدام األسلوب العلمي يف

 التفكري

  طريقة التدريس املبنية استخدام

على احلوار واملشاركة   والبعد عن 

 . الطريقة االلقائية اململة
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 :املتعلم يف املرحلتني املتوسطة والثانوية اجاتح

 احلاجة إىل األمن واالطمئنان . 

 احلاجة إىل الثقة بالنفس . 

  احلاجة إىل التقدير من اآلخرين . 

 احلاجة إىل التقبل من اجملتمع . 

 احلاجة إىل الفهم الصحيح للجنس اآلخر . 

 احلاجة إىل املعرفة . 

 احلاجة إىل حتمل املسئولية . 

 احلاجة إىل االنتماء والوالء . 

 حاجته إىل االستقرار النفسي والعاطفي. 

    فهم دوره يف و   حاجته إىل التهيؤ ألداء وظائفه االجتماعية املختلفة

 . اجملتمع
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 هوم إدارة الصفمف
جمموعة األنشطة اليت يستخدمها املعلم 

يف تنمية وتعديل األمناط السلوكية 

وتنمية العالقات   املناسبة لدى املتعلمني

وخلق جو اجتماعي   اإلنسانية اجليدة

واحملافظة   فاعل ومنتج داخل الصف

وتنظيم البيئة   على استمراريته

وجتهيزات ومواد  الفيزيقية من أثاث

  . ربات التعليمية وحسن التخطيط هلاووسائل واستثمار اخل

 

 نشاط 
 ؟اإلدارة الصفية  ملاذا من املهم أن نتقن مهارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم الحقيقي الفعال ال يمكن أن يتم 
في صف تسوده الفوضى و االضطراب 

أو , أو تسيطر عليه أجواء القلق والتوتر
تنتشر بين تالميذه حالة من االسترخاء 

 وعدم االكتراث بما يجري

 إدارة الصف :األوىل

  ويتم هذا   عملية التعليم الصفي تشكل عملية تفاعل إجيابي بني املعلم وتالميذه تشكل

التفاعل من خالل نشاطات منظمة وحمددة تتطلب ظروفًا وشروطًا مناسبة تعمل اإلدارة 

 .الصفية على تهيئتها

 وعلى الصحة النفسية   تؤثر البيئة اليت حيدث فيها التعلم على فعالية عملية التعلم نفسها

فنن هذا يؤثر   املعلم  فنذا كانت البيئة اليت حيدث فيها التعلم بيئة تتصف بتسلط  للتالميذ 

 . وعلى نوعية تفاعلهم مع املوقف التعليمي من جهة أخرى  على شخصية تالميذه من جهة

 فهو   أحدهما أكادميي واآلخر غري أكادميي : يتعرض الطالب داخل غرفة الصف إىل منهجني

والثقة   وحتمل املسؤولية   االنضباط الذاتي واحملافظة على النظام :يكتسب اجتاهات مثل

واحرتام اآلراء واملشاعر   وطرق التعاون مع اآلخرين   وأساليب العمل التعاوني   بالنفس 

اليت يراعي فيها  خالل اإلدارة الصفية وباإلمكان اكتساب هذه املهارات وممارستها من  لآلخرين

 .  املعلم هذه املهارات
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 :كفايات اإلدراة الصفية
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفايات 
إدارة 
 الصف

توفير المناخ 
العاطفي 

 واالجتماعي

 حفظ النظام

مالحظة 
التالميذ 

ومتابعتهم 
 .وتقويمهم

توفير 
الخبرات 
 :التعليمية

تقديم تقارير 
عن سير 

 العمل

البيئة   تنظيم
 الفيزيقية

 :حفظ النظام
حيتاج املعلم و التالميذ إىل جو   

باهلدوء حتى يتم التفاعل يتسم 

بني املعلم و التالميذ من   املثمر فيما

وبني التالميذ أنفسهم من   ناحية

الذي   ذلك التفاعل. ناحية أخرى

يكون نتاجه التعلم كهدف رئيسي 

 .للمؤسسة التعليمية

ال يعين الصمت أن حفظ النظام   

ره اخلوف من التام الذي يكون مصد

النظام الذي ينبع بل اهلدوء و  املعلم

من رغية التالميذ أنفسهم يف أن 

و أن يستغلوا كل فرصة   يتعلموا

مما جيعل .تتاح هم للتقدم و النمو

 حفظ النظام قائما على أساس

تالميذه االحرتام املتبادل بني املعلم و

 .و بني التالميذ أنفسهم

 

 

 :العاطفي و االجتماعيتوفري املناخ 
ال تسوده  يصعب على املعلم أن يدير صفا دراسيا   

مناخ يتسم باملودة و الرتاحم عالقات انسانية سوية و

فاملناخ العاطفي شيء يصعب وصفه و لكن . و الوئام

ميكن االحساس فيه مبجرد دخولك حجرة 

وكلم تقدم التالميذ يف السن و يف املرحلة . الدراسة

كلما أصبح باإلمكان تكوين مجاعات الدراسية 

وعلى املعلم ان ينزعج من ذلك بل . صداقة و عمل

و الشك يف أن املعلم .عليه ان يسعى إليه و يشجعه

ليس يف معركة مع تالميذه حتى خيشى تضامنهم 

ان التعاون جيب ان يسود بني تالميذ . وتآلفهم

الصف فيساعدون بعضهم بعضا و يتحدثون فيما 

مع . قدرت كل واحد منهم و امكاناته بينهم حبسب

 .توفري فرص التنافس بني التالميذ أنفسهم

إن دافعية التلميذ تزداد حنو التعلم و اإلجناز إذا   

شعر بأنه عضو فاعل يف اجلماعة واالنتماء 

    .االجتماعي من الدوافع اهلامة للتعلم
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 :البيئة الفيزيقية  تنظيم 
إن التالميذ يف حجرة الدراسة   

ميثلون العنصر الرئيسي و املهم 

. يف العملية التعليمية التعلمية

  والبيئة الفيزيقية تشكل

 .الذي يتم فيه التعلم   اإلطار

وال يتطلب تنظيم بيئة التعلم 

  الكثري من اجلهد أو التكلفة

لكنه حيتاج إىل فهم طبيعة 

املتعلمني و احتياجاتهم النفسية 

و اإلجتماعية و أسالبيهم يف 

باإلضافة إىل حسن .العمل

التخطيط حبيث يتم استغالل 

وركن من أركان   كل جزء

  الغرفة الصفية دون ملئها

وتوزيع . بأشياء ال ضرورة هلا

والتجهيزات و الوسائل   األثاث

و   واملواد التعليمية مبا يتناسب

 اليت ميكن  األنشطة  طبيعة

تنفيذها بسهولة بني أركانها 

املختلفة و يسمح بالتالي من 

انتقال التالميذ أنفسهم من 

 .آلخر فيها  مكان

 

 :توفري اخلربات التعليمية
مهما كان املعلم ودودا مع تالميذه حريصا على    

أقصى درجات الراحة هلم فانه لن يكون معلما   توفري

  أنهم  التالميذ  ناجحا هلم إذا مل يشعر هؤالء

يتعلمون يف كل يوم وحصة و حلظة أشياء جديدة و 

  العديد من اخلربات  هذا ال يكون إال بتوفري

  ا ومتابعةالتخطيط هلالتعليمية املتنوعة وحسن 

توجيه أدائهم و مراعاة الفروق الفردية التالميذ و

 .بينهم

 

 :مالحظة التالميذ و متابعتهم وتقوميهم
إن معرفة املعلم لتالميذه من حيث خرباتهم    

العلمية واالجتماعية ومستويات النضج و التهيؤ اليت 

  التقدم  وإملامه مبدى.سابقة  مت حتقيقها يف مرحلة

الذي أحرزه التالميذ يف اجملاالت اليت يدرسونها و 

احلاالت   تعترب كل هذه.املهارات اليت يتدربون عليها

الناجحة للصف   اإلدارة و مقومات  من أساسيات

استعدادات التالميذ و   و ميكن للمعلم قياس. املدرسي

  وحتصيلهم الدراسي يف إطار التعليم  منوهم

النظامي للمؤسسة التعليمية باستخدام أنواع 

 .للتعلم   التقويم املختلفة

 

 :تقديم تقارير عن سري العمل 
هذا العمل يشكل يف حقيقته جزءا إداريا ال   طبيعة  إن كل عمل يقوم به املعلم مهما كان   

و املعلم يف أدائه لعملية التعليم حيتاج إىل كشوف بأمساء التالميذ من أجل رصد . غنى عنه

وكتابة التقارير   والغياب و تسجيل الدرجات و التقديرات اليت حيصلون عليها  احلضور

إلدارة املدرسية من أجل التأكد من سري العملية التعليمية التعلمية يف املدرسة و اليت تقدم ل

 .مدى تقدمها
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 نشاط
ناقش مع زمالئك كيفية توظيف الكفايات السابقة من أجل إدارة صفية 

 فاعلة؟

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 :أمناط إدارة الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النمط التسلطي
 االستبداد بالرأي. 

  استخدام أساليب الفرض واإلرغام

 .والتخويف

 غياب جو احلوار واملناقشة. 

  الطالب ومعلمهم وغياب الفجوة بني

 .العالقات اإلنسانية الودية بينهم

 غياب جو الثقة املتبادلة بني الطرفني. 

 

 :النمط التقليدي
يقوم على الصورة التقليدية للمعلم 

بل   املقاوم لكل حماوالت التغيري

ويعترب هذه احملاولة تعديا على 

. سلطته ونفوذه داخل الفصل

ويتوقع املعلم من طالبه الطاعة 

انطالقا من   والوالء الشخصي له

 .علمه وحكتمه وخربته

 :النمط الديقراطي
  الطالبيتيح فرص متكافئة بني. 

 يشيع جو األلفة يف الفصل. 

  تنتشر ثقافة احلوار واملناقشة وتبادل

 .اآلراء

  ينسق األعمال املشرتكة بينه وطالبه

 .وبني الطالب عضهم البعض

 ويقدر مشاعرهم   حيرتم قيم الطالب

 .وتطلعاتهم

  يتيح احلرية الفكرية ويثق فيهم

 .وقدراتهم

  اليوحي لطالبه مبشاعر االستعالء أو

 .طةالسل

 

 : النمط الرتسلي غري املوجه
املهزوز فاقد السيطرة مينح  املعلم 

احلرية بغري حدود ويتميز بضعف 

 . الشخصية
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 نشاط
أي من هذه األمناط أكثر شيوعا يف مدارسنا؟ وأي منها .. من وجهة نظرك 

 ترى فاعليته يف حتقيق بيئة صفية فاعلة؟ ومَل؟

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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يف إحدى الدراسات حتسنت 

انصياع التالميذ  نسبة

للتعليمات  اليت يوجهها 

قبل % 13من نسبة  املعلمني 

% 31البدء يف الدراسة  ملتوسط 

يف نهاية التجربة؛ وذلك نتيجة 

استخدام املعلمني للتعزيزات 

املوجهة وبعد تلقي الطالب 

للتدريبات الالزمة للقيام 

إضافة . بالسلوكيات املرغوبة

إىل ذلك فقد اخنفض السلوك 

الفوضوي املشوش من مخس 

 مرات أسبوعيًا ألقل من مرة

 ةواحد

 :اسرتاتيجيات  إدارة الصف وحل املشكالت الصفية

 

 : بناء بيئة إجيابية داعمة: أواًل

باســتعمال احملفــزات اخلاصــة والدقيقــة مــع    

الطالب  كوسـيلة للمعـززات اإلجيابيـة  سـواء     

ــالب     ــام الطـ ــة  أو أمـ ــة أم كتابيـ ــت لفظيـ أكانـ

 . اآلخرين أو بشكل فردي

 

 

 

 

تشري األحباث إىل أهمية : تنظيم الصف: ثانيًا

ملـــا لـــذلك مـــن  إعـــداد وتنظـــيم قاعـــة الصـــف  

نتائج قوية يف إدارة وضبط سلوكيات الطالب 

 .السلبية
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تشري الدراسات إىل أن هناك عوامل هامة  

جيب على املعلم أن يأخذها بعني 

االعتبار  عند القيام ببناء قوانني صفية  

 :  ومن هذه العوامل

أن تكون القوانني واضحة وسهلة      ·

 . الفهم

مطلب "أن حتتوي القوانني على      ·

 . فقط يف كل قانون" واحد

من احملبذ صياغة القوانني بطريقة      ·

إجيابية لغويًا  أي االمتناع على قدر 

اإلمكان عن استخدام قوانني تبدأ بكلمات 

 . اخل..مثل  ممنوع  أو ال تفعل

من املهم أن يقوم املعلم بتعليق      ·

بعد أن يكون قد  القوانني أمام الطالب 

كتبها على لوحة كبرية وخبط كبري 

 . وواضح

العمل على متابعة القوانني بشكل      ·

متواصل وبدون متييز حتى يتم تثبيتها 

 . عند الطالب

العمل على صياغة القوانني بلغة      ·

 . بسيطة  مباشرة وسهلة املتابعة

أن يوفر املعلم لطالبه فرصة      ·

 .لقوانني التدرب على تلك ا

 

 

 

 :وضع القوانني : ثالثًا

تعتــــرب القــــوانني الصــــفية مــــن الــــدعائم 

ــة    ــة يف العمليـ ــإلدارة الناجحـ ــية لـ األساسـ

على أهمية   تؤكد الدراساتإذ . الرتبوية

توضيح التوقعات والقوانني  الـيت يبنيهـا   

املعلــم مــع طالبــه  بشــكل قــاطع ال جمــال  

 . للشك فيها

 

 نشاط 
جمموعتك اكتب بالتعاون مع أفراد 

 .قائمة لعدد من القوانني الصفية
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 :كذلك فإن من األساليب الفاعلة يف  إدارة الصف 
 

 النمذجة: 

       ولكي يكون للنمذجـة أثرهـا يف تأسـيس املنـاخ الصـفي اإلجيـابي  

وذلـك ألننـا يف الغالـب      البد مـن بناءعالقـات قويـة مـع الطـالب     

 .مهمحناكي فقط األشخاص الذين حنبهم وحنرت

       منـذج احلمـاس     منذج السـلوك الـذي تريـد طالبـك االلتـزام بـه

والدافعيــــة والــــتحكم يف االنفعــــال والغضــــب وتقــــدير اآلخــــرين  

 .واألمانة

         احــتفظ بنســبة عاليــة مــن ردود الفعــل اإلجيــابي ملواجهــة العبــارات

  .السلبية وغري املقبولة

 التدخل اهلادي   

  التهذيب باستخدام عبارات اجيابية   

  ــة ــؤوليتهم    جهـــــز طالبـــــك للتوقعـــــات العظيمـــ ــى مســـ وأكـــــد علـــ

 .الشخصية يف حتيق هذه التوقعات

    ــتحكم ــبط والــ ــارك طالبــــك الضــ ــرص     شــ ــم فــ ــح هلــ ــهم واتــ فاوضــ

 .االختيار

 التعليمية وجتنب الرتابة تنويع األنشطة   

 إشراك الطلبة يف القرارات اليت تهمهم   

 هممع الطلبة وأولياء أمور لفاعلالتواصل ا.  

 

 

 

 



 مهارات المعلم الجديد  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

- 21 - 
 

أن تعليم الطالب  وتدريبهم على مهارات التعبري عن انفعاالتهم وغضبهم  تشري الدراسات إىل 

بطريقة اجتماعية مقبولة  قد تساهم بشكل كبري يف التقليل من السلوكيات غري االجتماعية 

 :وذلك من خالل  

 
o لتعليم  -إذا لزم ذلك -إعطاء التعليمات والتدريبات اللفظية والتوجيه اجلسدي

 .الطفل وسائل التفاعل االجتماعي

o  كما وأن النمذجة (Modeling ) اليت يقوم بها املعلم تساهم يف تقريب الوسيلة

 .واألسلوب للطالب

o  املمارسة السلوكية من خالل لعب األدوار (Role- playing  )رصة للطفل تتيح الف

للتعلم من خالل مشاهدته لآلخرين عندما ينفذون السلوك  وكذلك من جتربته 

 .عندما يقوم بالتمثيل

o  التغذية الراجعة (Feedback  ) اليت يقوم بها املعلم  من خالل إعالمه للطالب عن

أدائه وحتسن سلوكه  تساعد الطالب على معرفة تقدمه؛ األمر الذي يدفعه ويشجعه 

 .ر السلوكيات املرغوبةعلى تكرا

 

 بناء جمتمع بني الطالب من خالل : 

 ختطيط األنشطة الثنائية واجلماعية. 

  تأسيس منظومية للقيم الدينية واإلنسانية واالجتماعية من خالل

  احلماس)منذجة السلوكيات اإلجيابية . متييزمشاعر الطالب وسلوكياتهم

 ... (الصرب والتحمل  اإليثار  اإلحساس باآلخرين  التعاون

 هارات االجتماعية متاما مثل ماتعلمهم املهارات األكادميية املتعلقة علمهم امل

 .باحملتوى

 واحرص دائما أن يكون اجملتمع تعاونيا ال تنافسيا  ركز على التعاون  

احرص دائما على تنظيم   واملصري الواحد  ذكرهم دائما باألهداف املشرتكة

لتعاون اقم بني فينة وأخرى حفالت تقوم على ا  مواقف تعليمية تعاونية

 .والشراكة
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 تصنيف مهارات التدريس

 

يشتتتتمل األدب التربتتتوي علتتتى العديتتتد متتتن االجتهتتتادات  التتتتي عنيتتت  بتحديتتتد مهتتتارات التتتتدريس 

يعبتر   ,غير أن من أبتر  االجتهتادات  تقستيمها إلتى أتالث أقستام رئيستة, وتصنيفها في عدة محاور

 : كل قسم عن مرحلة من مراحل عملية التدريس الثالث

 

 
 

 

 

 

 التخطيط 

 التقويم  التنفيذ

 :الوحدة التدريبية الثانية/ اليوم األول
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اخلطط الدراسية تصورات ذهنية 

يتم حتويلها إىل عمليات تطبيقية 

تتضمن جمموعة من اإلجراءات 

والقرارات اليت تتم على مرحلة 

  خالل فرتة زمنية حمددة  معينة

شريطة استخدام كافة اإلمكانات 

املادية والبشرية واملعنوية بأكرب 

 .كفاءة ممكنة

 

 

 

 
 :                                     اخلطط الدراسية

 

  نشاط               

املعلمني عن وضع ختطيط للتدريس يعزف بعض  

 :معتربين إياه أداء روتينيا ليس ذا قيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتدريس
 

ما هي وجهة نظرك  يف مثل هذا . 3

 الرأي؟

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

....................................... 

 

ما موقفك ممن يرى أن طول . 1

 ين عن القيامغاخلربة بالتدريس ي

 بتخطيط الدروس أوال بأول؟

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................... 

كيف ميكنك إقناع غريك بأهمية . 1

 التخطيط للتدريس؟

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 

 

 :أهمية التخطيط
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 :وظائف التخطيط اجليد
 تنظيم األفكار وترتيبها. 

 جتنب التكرار واألداء الروتيين. 

 رفع مستوى الرضا عن الذات. 

  الفصلرفع مستوى القدرة على مواجهة املواقف الطارئة واملشكالت يف. 

 ثقة املتعلمني نيل. 

  :مستويات التخطيط                                                              
 حماور إعداد اخلطة

 :سنوية والفصليةال 
 
 طالع على األهداف العامةاال  

  تقسيم دروس املقرر ووضع جدول 
  زمين منظم هلا

 حتديد الوسائل التعليمية املقرتحة. 
 ديد طرائق التدريس املقرتحة حت. 

 

 

 

 

 

  املقرتحةحتديد طرق تقويم.  
   ــد ــد مواعيـــــــ ــطة حتديـــــــ األنشـــــــ

 التعليمية

    ــذ ــع لتنفيـــ ــد وقـــــت متوقـــ حتديـــ

 الدروس
 حتديد املراجع العلمية. 
 

 .اخلطة السنوية .3

 .اخلطة الفصلية .1

 .اخلطة األسبوعية .1

 .اخلطة اليومية .4
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 :مفهوم التخطيط اليومي للدروس
 

 

 
 عناصر اخلطة اليومية

 
 وترتيب احلصـة    وعنوان الدرس  تاريخ الدرس: حتديد املعلومات األساسية

 .الدر اسية يف اجلدول اليومي

 معـارف   :النـواتج التعليميـة املتوقعـة بنهايـة الـدرس     : حتديد أهداف الدرس

 .ومهارات واجتاهات

  فنــاء   الصــور  وامللصــقات   الســبورة  الكتــاب املقــرر : حتديــد مصــادر الــتعلم

 .....املكتبة  مسرح املدرسة  املدرسة
 حتديد إجراءات تنفيذ الدرس : 

 تهيئة التالميذ ملوضوع الدرس. 

 عرض موضوع الدرس باستخدام اسرتاتيجية التدريس املالئمة. 

 هدافقياس مدى حتقيق األ 

 تعيني جمموعة من األنشطة و التدريبات. 

 حتديد املصادر التعليمية. 

 

 

 

 حمدد يلخص فيه املعلمفكري  إطار 

 .أهداف درسه وحمتواه وإجراءات تنفيذه داخل الفصل 
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 طنشا
 قــم بنعــداد خطــة فصــلية يف أحــد املقــررات الــيت تدرســها مــع مراعــاة احملــاور         

 :التالية

 

 

 

 

 

عنوان 

 الوحدة

موضوع 

 الدرس

االسرتاتيجيات 

 املقرتحة

وسائل 

التعليم 

 املقرتحة

أساليب 

التقويم 

 املقرتحة

 التنفيذموعد 
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 مهارات التخطيط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارات 
 التخطيط

تحليل 
 المحتوى

تحليل 
خصائص 
 المتعلمين

تحديد 
الواجب 
 المدرسي

تحديد 
أساليب 
 التقويم

اختيار 
الوسائل 
 التعليمية

تحديد 
استراتيجيات 

 التدريس

تحديد 
 األهداف
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 :تعريف اهلدف الرتبوي 
هو التغري املتوقع حدوثه يف سلوك املتعلمني نتيجة ملرورهم وتفاعلهم مع   

اخلربات التعليمية اليت تؤدي إىل حتقيق النمو يف شخصياتهم وتعديل 

 .سلوكياتهم يف االجتاه املرغوب

 

 :أنواع األهداف الرتبوية 
 .أهداف شاملة طويلة املدى : عامة  -3

أهداف حمددة قصرية املدى وميكن تقوميها خالل : خاصة  -1

 .الدرس   وتشكل مبجموعها األهداف الرتبوية العامة 
 

 :  اإلجرائي تعريف اهلدف السلوكي
ناتج تعليمي متوقع من قبل املتعلم بعد عملية التدريس يظهر على شكل 

 .سلوك ميكن مالحظته أو قياسه

 

 

 

 

 

 

 األهداف السلوكية
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 :أهمية حتديد األهداف
 

 
 

 مجاعي   نشاط
بالتعاون مع أفراد جمموعتك اكتب حول أهمية حتديد األهداف يف 

 :وفقا للمحاور السابقة التدريس

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 

 

أهمية 
تحديد 
 األهداف

بالنسبة 
لواضع 
 المنهج

بالنسبة 
 للمعلم 

بالنسبة 
 للمتعلم
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 :تصنيف األهداف التعليمية
لعـل مـن أهمهـا      ظهرت تصنيفات عديدة لألهداف الرتبويـة يف بعـدها األفقـي   

ــنفه  ــام    تلـــك الـــيت تصـ ــال العـ ــن اجملـ ــتمدة مـ ــة مسـ ــالث رئيسـ ــاالت ثـ ا إىل جمـ

 :هي  للخربة

 

 .واجملال الوجداني  واجملال املهاري  اجملال املعريف

 

ــن          ــدرج مـ ــه يتـ ــاص بـ ــي خـ ــيم هرمـ ــد تنظـ ــاالت يوجـ ــذه اجملـ ــل هـ ــار كـ ويف إطـ

ومـن املسـتويات األدنـى إىل املسـتويات       املستويات األبسـط إىل األكثـر تعقيـداً   

 : على النحو التالي  األرقى

 

 : اجملال املعريف لألهداف ومستوياته : أواًل

 

 أفعال سلوكية التعريف املستوى

كتذكر   تذكر املعلومة اليت سبق للمتعلم دراستها التذكر

 .واحلقائق  التعريفات واملصطلحات

 .يتعرف  خيتار  يسمي  يعرف  يتذكر

 .مييز  يلخص  يفسر  يستنتج  يرتجم .بدراستهاإدراك معنى املادة اليت يقوم  الفهم

استخدام املتعلم ما تعلمه يف مواقف جديدة غري  التطبيق

 .مألوفة له

 .يستخدم  يوظف  يبني  يطبق

  حتليل املادة التعليمية إىل عناصرها األساسية التحليل

 .ويتضمن حتليل العناصر والعالقات واملبادئ

 .نيثم  يقارن  يفحص  يفكر  حيلل

القدرة على  التعامل مع األجزاء وربطها معًا لتكون  الرتكيب

 .تركيبًا جديدًا

  ينشئ  يتنبأ  يصمم  خيطط  يركب

 .خيرتع  يؤلف

احلكم على قيمة األفكار أو األعمال أو الوسائل أو  التقويم

 .احللول يف ضوء معيار معني

 .يناقش  يغاير  يقيم  يفند  يربر
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 : ومستوياته لألهداف اجملال املهاري :ثانيا  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفعال سلوكية التعريف املستوى

عملية اإلدراك احلسي واإلحساس الذي يؤدي إىل  املالحظة

 .نشاط حركي

  يعزل  يطرق  يكتشف

 .يتعرف  مييز

  يبدأ  يستجيب  يظهر .االستعداد والتهيئة لسلوك معني احملاكاة 

 .خيطو

  يقيس  جيهز  حيلل واحملاولة واخلطأ يف ضوء معيار معنيالتقليد  التجريب

 يقوم  يفحص

 .ينظم  حيلل  يربط  يؤدي األداء بعد تعلم املهارة بثقة املممارسة 

 .يبين بنتقان  يرسم   يكتب .أداء املهارات املركبة بدقة وسرعة االتقان

خاص باملهارات اليت يطورها املتعلم ويقدم مناذج  اإلبداع

 .خمتلفة هلا تبعًا للموقف الذي يواجه

  ينقح  يغري  يالئم  يكيف

 .يعدل
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 : اجملال الوجداني ومستوياته: ثالثا  
 

 األفعال السلوكية التعريف  املستوى

 التقبل

 

االهتمام بوجود مثريات معينة والرغبة يف 

 .تلقيها

يبدي   يتابع  يتقبل  يصغي

 .اهتمامًا

املشاركة االجيابية من املتعلم للموضوع  االستجابة

 .والتفاعل معه

  يروي  يناقش  يتابع

 .يعاون  يسهم

  يؤمن  يقرتح  يساهم القيمة اليت يعطيها املتعلم لشيء معني التقييم

 .يبادر  يدعم

االهتمام ببناء نظام قيمي يتسم بالثبات  التنظيم

 .واالتساق الداخلي

  يؤثر  يعدل  يدعم

 .يوازن  يقارن  يتمسك بـ 

تكوين قيم منظمة تتسم باالتساق  التخصيص

الداخلي وتسيطر على سلوك الفرد فرتة 

 .من الزمن وخاصة بنظام حياته

  يؤثر  يقرتح  يتحقق من

 .خيدم  يثابر  يتبنى

 
 :نشاط

 :اجملاالت الثالث السابقةمستوى من مستويات  واحدا  يف أياكتب هدفا 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
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 :اجليد   اإلجرائي مواصفات اهلدف السلوكي
 .أن يصف اهلدف سلوك املتعلم ال سلوك املعلم  (3
 .املعنى قاباًل للفهم من قبل املتعلم  أن يكون واضح (1
 .أن يكون قاباًل للمالحظة أو القياس  (1
 .أن يصف نواتج التعلم بدقة  (4
 .أن ال يكون مركبًا (5
 ( .ميكن حتقيقه من قبل املتعلم ) أن يكون منطقيًا  (6
 :أن يصاغ صياغة سلوكية صحيحة كالتالي  (3

ءمستوى األدا+ احملتوى العلمي  ( +املتعلم ) الفاعل + الفعل املضارع + أن    
 

 :اجليد  اإلجرائي مفردات اهلدف السلوكي 
 .ويعرب ما ميكن للطالب فعله : الفعل 

 .هو الطالب : الفاعل 

 .ويشري إىل اجلزء من الدرس املراد معاجلته : احملتوى 

 .هو املقياس الذي يتوقع وصول الطالب إليه : مستوى األداء 

 ( .احملك )مستوى األداء + احملتوى العلمي ( + املتعلم ) الفاعل + الفعل املضارع + ن أ

 :ثالم

  يعرب الطالب الفاعل إعرابا تاًماأن. 

  أن يستخرج الطالب األفعال املضارعة من القطعة املعطاة دون خطأ. 

3 1 1 4 5 

 الفعل املضارع أن
 الفاعل 

 (الطالب) 
 احملتوى التعليمي

 معيار األداء

 (احملك )  
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 الشائعة يف كتابة األهداف السلوكيةاألخطاء 

 
 :ةالسابقاكتب مثاال لألخطاء : نشاط

 

 

يةاألخطاء الشائعة يف صياغة اهلدف السلوك لمثا   
  اخللط بني األهداف القريبة واألهداف البعيدة

استخدام أفعال مبهمة ال ميكن مالحظتها أو قياسها   

 –يتمكن من  –يفهم  –يعتقد  -يفكر –يتذوق : مثل

 مييل إىل  -يستمتع –يألف  –يعاجل  –يتحقق من 
 

  .أن يصف اهلدف أكثر من ناتج واحد للتعلم

مأن يصف اهلدف نشاط التعلم بدال من ناتج التعل   

  أن يصف اهلدف نشاط املعلم بدال من ناتج التعلم 

  أن يصف اهلدف موضوعات التعلم بدال من ناتج التعلم

  وجود عبارات تسبق اهلدف السلوكي ال لزوم هلا

استخدام أفعال مبهمة ال ميكن مالحظتها أو قياسها   

 –يتمكن من  –يفهم  –يعتقد  -يفكر –يتذوق : مثل

 مييل إىل  -يستمتع –يألف  –يعاجل  –يتحقق من 
 

  .أن يصف اهلدف أكثر من ناتج واحد للتعلم

مأن يصف اهلدف نشاط التعلم بدال من ناتج التعل   

  أن يصف اهلدف نشاط املعلم بدال من ناتج التعلم 

  أن يصف اهلدف موضوعات التعلم بدال من ناتج التعلم

 وجود عبارات تسبق اهلدف السلوكي ال لزوم هلا
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 :م بنعداد خطة يومية لدرس يف أحد املقررات اليت تدرسهاق: نشاط 

 

 :العنوان                                                            :املادة

الوســــــــائل  إجراءات التدريس احملتوى األهداف

 التعليمية
 التقويم
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مهارات 
 التنفيذ

مهارة 
 التهئية 

مهارة 
التلخيص 

 والغلق

مهارة 
إدارة 
 الوقت

مهارة 
إدارة 
 الصف

مهارة 
 التعزيز

مهارة 
استثارة 
 الدافعية

مهارة 
طرح 
 األسئلة

مهارة 
 الشرح

الوحدة التدريبية / الثانياليوم 

 :تنفيذ التدريس: األوىل

 :مفاهيم ذات عالقة
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 مهارات التدريس        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذهنية مهارة التهيئة

وهي تهيئة أذهان الطالب بعنصري اإلثارة 

والتشويق واليت من خالهلا يتمكن املعلم 

وتشويقهم ملا  من جذب انتباه الطالب

سيعرضه من مادة علمية جديدة واستثارة 

 .دافعيتهم للتعلم

 

 : "املثريات واملنبهات  تنويع" مهارة اإللقاء 

ويتحقــق ذلــك عــن طريــق تنويــع املــثريات   

 : التالية 

  ــاءات ــرأس    : اإلميـ ــاءات الـ ــا إميـ ــد بهـ ويقصـ

وحركــــــــة اليــــــــدين وتعــــــــبريات اجلســــــــم  

  0باملوافقة أو العكس

  0التحرك يف غرفة الصف             

  0استخدام تعبريات لفظية  

  الذي   ويقصد به الصمت: الصمت

        0يتخلل عرض املعلم ملوضوع معني 

  حركة املعلم اهلادفة املقصودة من مكان

 .إىل آخر يف املوقف التدريسي

  إشارات املعلم اليت  يستعملها للتعبري عن

انفعاالته مثل حتريك أجزاء من جسمه 

جلذب االنتباه أو التأكيد ألهمية 

 .املوضوع 

 الل التغيري يف الصوت والنربات من خ

أو سرعته يف  تغيري نربة الصوت وقوته

 .بعض اجلمل والكلمات

  تنويع احلواس   والتنقل بني مراكز

الرتكيز احلسية مثل االنتقال من 

 .االستماع إىل املشاهدة  

  االستفادة من مشاركات الطالب. 

  االستفادة من حركة الطالب أثناء

 .املوقف التعليمي 

 

 رة وضوح الشرح والتفسريامه
ــي  ــة   اهـ ــدرات لغويـ مـــتالك املـــدرس قـ

ــيل     ــن توصــ ــا مــ ــتمكن بهــ ــة يــ وعقليــ

شـــــرحه للطـــــالب بيســـــر وســـــهولة      

ــمن ذلـــك اســـتخدام عبـــارات     ويتضـ

متنوعـــة ومناســـبة لقـــدرات الطـــالب 

 .العقلية

 

مهارة التفاعل اإلجيابي مع 
 الطالب

اسـتجابات  قدرة املعلم علي التفاعل مع 

الطــالب وأفكــارهم وتعزيزهــا  وتتضــمن   

عــدد مـــن املهــارات الفرعيـــة    هــذه املهـــارة 

 :ومنها

 .تقبل أفكار الطالب  .3

ــاملوقف   ر .1 ــار الطــــــــالب بــــــ بــــــــط أفكــــــ

 .املطروح

 .استخدام أفكار الطالب  .1

 .استخدام املدح  .4
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 :  مهارة التعـزيز

 : التعزيز هو 

  0وصف مكافأة تعطى لفرد استجابة ملتطلبات معينة 

   أو كل ما يقوي االستجابة ويزيد تكرارها   . 

 : أنواع التعزيز 

خيتلف التعزيز باختالف األشخاص واملعلم يعتمد على خربته الشخصية يف معرفة 

 :طالبه وصالحية طرائق التعزيز اليت يستخدمها معهم

  لإلجابة ( جيد  -نعم أكمل  -أحسنت ) كـ ( اللفظي)التعزيز اإلجيابي

  0الصحيحة 

 اإلشارة باليد أو -اإلمياءات  -االبتسامة ) كـ ( غري اللفظي)لتعزيز اإلجيابي ا

 ..( اإلصبع

  0تعزيز األجزاء املقبولة من إجابة الطالب( اجلزئي)التعزيز اإلجيابي  

  كأن يقول املعلم لطالب هل تذكر قبل قليل قلت ( املؤجل)التعزيز املتأخر

 ....يجيبف...... لنا

  إيقاف العقاب إذا أدوا السلوك املرغوب فيه بشكل مالئم :التعزيز السليب. 

 التجاهل واإلهمال الكامل لسلوك الطالب. 

 :ميكن تعزيز الطالب بوسائل متعددة ومنها و

  مثل االبتسام أو هز الرأس أو النظر : استخدام وسائل إجيابية غري لفظية. 

  استخدام وسائل إجيابية لفظية. 

  السلبية اللفظيةجتنب استخدام الوسائل. 

  جتنب الوسائل السلبية شبه اللفظية. 

 جتنب استخدام الوسائل السلبية غري اللفظية 
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 :سئلة الطالب واستقبال املعلم أل وطريقة طرحها صياغة األسئلة: مهارة املناقشة

  وميكن للمعلم اتباع إحدى اخلطوات التالية يف املوقف التعليمي عند توجيه السؤال ومنها: 

            توجيــه عــدد اقــل مــن األســئلة مــع فــرتات انتظــار أطــول وذلــك حتــى يعطــي الفرصــة للطــالب

 .واالندماج يف املوقف التعليمي   للتوصل إىل اإلجابات السليمة 

  فضل لألسئلة بني طالبه أثناء الدرس أتوزيع. 

  تشجيع مشاركة الطالب لالستجابة علي األسئلة. 

  حتسني نوعية اإلجابات اليت يقدمها اللباب يف املوقف التدريسي . 

  مراعاة ما يلي عند توجيه السؤال: 

o  احليوية مع تغيري نربة الصوت. 

o  التسلسل املنطقي والوظيفي لألسئلة. 

o  إعطاء وقت مناسب لإلجابة. 

o  تكرار السؤال بصورة واضحة يف حالة عدم مشاركة الطالب. 

o  البعد عن التوتر. 

o  توظيف استجابات الطالب يشجعهم علي املشاركة. 

o  عدم التسرع يف إلقاء السؤال أو تلقي اإلجابة عليه. 

o  إجياد جو مناسب للمناقشة يعطي للطالب القدرة علي املشاركة. 

o كما جيب أن يتمكن املعلم من فن السؤال مبعنى:  

 شـيء    أقصر وقت ممكن اىليف أن يكون السؤال واضحا بسيطا موجزا يف صياغته  ليثري الطالب

 .حمدد

      حبيـث يسـري الـدرس يف     أن تكون هناك عالقة منطقية بني السؤال املطـروح ومـا سـبقه مـن أسـئلة

 .نظام متتابع يثري نشاط الطالب ويساعدهم على حسن الفهم

  ألنه ال  أن تكون لغة السؤال واضحة سليمة حمددة  لتكون استجابات الطالب متقاربة او واحدة

 .اال تأويال واحدا حيتمل

       انفصـالية مناسـبة تسـتثري الطالـب  وحتضــره اىل      أن يكـون القـاء السـؤال بلغـة سـليمة وبشـحنة

 .البحث واالجابة

 رباكهإالسؤال عند القائه اىل مفاجأة الطالب و أال يعمد. 

    حتـى يضـمن املعلـم املشـاركة الفعالـة لكـل        عـادال علـى أسـاس عشـوائي      أن تـوزع األسـئلة توزيعـا

 .انتباههم ناحية الدرس وشد الطالب

  جديـدة  وتطبيـق هـذه     وتثبيت معـارف  أن تتنوع األسئلة  لتستثري معارف قدمية سبقت دراستها

 .املعارف 
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 ط نشا
ــؤثر    ــن أن يـــ ــدى ميكـــ إىل أي مـــ

افتقاد املعلـم ملهـارات التـدريس    

 السابقة على منو الطالب؟

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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....................................

....................................
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.................................... 

 : مهارة إثارة الدافعية للتعلم
ــالب   و ــة الطـ ــارة رغبـ ــا إثـ ــد بهـ ــتعلم  يقصـ يف الـ

مــن الصــعب جــدا إن مل يكــن  ف   وحفــزهم عليــه

مســــتحيال أن تعلــــم طالبــــا لــــيس لديــــه دافعيــــة  

بدأ بتنمية دافعية الطالب واسـتثارتها  أف. للتعلم

للتعلم واملشاركة يف أنشطة الفصل  مسـتخدما  

اســرتاتيجيات إلثــارة اه مناســبا مــن يــركافــة مــا 

 : دافعية الطالب للتعلم

 0التنويع يف اسرتاتيجية التدريس  

 0ربط املوضوعات بواقع حياة التالميذ  

  إثارة األسئلة اليت تتطلب التفكري مع تعزيز

 .إجابات الطالب 

  ربط أهداف الدرس باحلاجات الذهنية

  .والنفيسة واالجتماعية للمتعلم

 0التنويع باملثريات  

  مشاركة الطالب يف التخطيط لعملهم

  0التعليمي

 غالل احلاجات األساسية عند املتعلم است

  0ومساعدته على حتقيق ذاته 

  تزويد الطالب بنتائج أعماهلم فور االنتهاء

  0منها

  إعداد الدروس وحتضريها وختطيطها بشكل

  0مناسب 

    ــاركتهم ــالب ومشـــــــ ــاعر الطـــــــ ــعور مبشـــــــ الشـــــــ

بانفعـاالتهم ومشـكالتهم ومسـاعدتهم معاجلتهـا     

  0وتدريبهم على استيعابها 
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 :جب على المعلم أن يضع نصب عينيه اآلتي ي
 . ال يوجد في طرائق التدريس طريقة مثالية تماما   .1
كل طرائتق التتدريس يكمتل بعضتها بعضتا , ومتن الخطت  أن  .2

 يُنظر إليها على أنها متعارضة متناقضة بل هي متكاملة 
يجب أن تكون طريقة المعلم قائمة على الحقائق النفسية  .3

, واألسس التربوية بحيتث تكتون موافقتة لطبتاع الطتالب , 
 .ومالئمة لميولهم في أطوار نموهم

 

 

 اسرتاتيجيات التدريس
أجـل إيصـال    التدريس هي وسيلة االتصال اليت يسـتخدمها املعلـم مـن    طريقة

 .طالب أهداف الدرس إىل

جمموعـــة اإلجـــراءات والوســـائل الـــيت وتعـــرف اســـرتاتيجية التـــدريس بأنهـــا 

ويؤدي استخدامها إىل متكني الطالب من اإلفادة   تستخدم من قبل احملاضر

 . من اخلربات التعليمية املخططة وبلوغ األهداف الرتبوية املنشودة

 

معــايري اختبــار الطريقــة يف   

 التدريس

 اهلدف التعليمي -3

 طبيعة املتعلم -1

 طبيعة املادة  -1

نظــــرة ) خــــربة املعلــــم  -4

 .(املعلم إىل التعليم 

 

 ريس ما يليمميزات الطريقة اجليدة يف التد
 .تراعي املتعلم ومراحل منوه وميوله .3

 .نستند على نظريات التعلم وقوانينه .1

 .تراعي خصائص النمو للمتعلمني اجلسمية والعقلية .1

 .تراعي األهداف الرتبوية اليت نرجوها من املتعلم .4

 .تراعي طبيعة املادة الدراسية وموضوعاته .5

الوحدة التدريبية / لثانياليوم ا

 لثانيةا
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 ات التدريس اسرتاتيجيمن أهم  

     املناقشة
املناقشة عبارة عن اجتماع عدد من العقول حول مشكلة من املشكالت  أو 

ودراستها دراسة منظمة  بقصد الوصول اىل حل للمشكلة  قضية من القضايا

 وللمناقشة عادة رائد بعرض. القضية أو االهتداء اىل رأي يف موضوع

حتى تسري فيه املناقشة  املوضوع  ويوجه اجلماعة اىل اخلط الفكري الذي

 .تنتهي اىل احلل املطلوب

 :ومن مزايا املناقشة

 االجيابي لكل عضو من أعضاء اجلماعة الدور. 

 التدريب على طرق التفكري السليمة. 

 التعليمية وثبات اآلثار. 

  املعلم والطالب  والطالب بعضهم  التفاعل بنيوواكتساب روح التعاون

 .والبعض اآلخر

 

 :عيوب طريقة املناقشة

  ال للجماعات الصغريةإعدم صالحيتها. 

 اخلالفية حتديد جماهلا باملشكالت والقضايا. 

 وطول الوقت الذي تستغرقه دراسة املوضوع.  
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 اسرتاتيجية حل املشكالت   

وهــو   هــو نشــاط ذهــين مــنظم للطالــب   

ــتثارة تفكـــــري    ــي يبـــــدأ باســـ مـــــنهج علمـــ

ــتق     ــا تســـ ــكلة مـــ ــود مشـــ ــب  بوجـــ الطالـــ

حلــــها وفــــق  الــــتفكري  والبحــــث عــــن 

ــة      ــالل ممارسـ ــن خـ ــة  ومـ ــوات علميـ خطـ

  .عدد من النشاطات التعليمية

من و لكي يكون املوقف مشكلة البد 

 :توافر ثالثة عناصر

  هدف يسعى إليه. 

  صعوبة حتول دون حتقيق

 .اهلدف 

  رغبة يف التغلب علي الصعوبة

عن طريق نشاط معية يقوم به 

 .الطالب 

 

 

 

 

 

 

تعتمد عملية حل  المكلت ت علل   .1

الم حظللللة الةاعيللللة والتجريللللب 

وجمع المعلةمات وتقةيمها وه  

 .نفسها خطةات التفتير العلم  

االنتقال من يتم ف  ح  المكت ت  .2

الت  إل  الجلء  وملن الجلء  إلل  

التللل  نمعأللل  أل حللل  المكلللت ت 

 .مءيج من االستقرا  واالستأباط 

حللل  المكلللت ت طريقلللة تلللدريس  .3

وتفتيللر معللاث حيللد يسللتدد  الفللر  

الملللللللتعلم القةاعلللللللد والقلللللللةانين 

 للةصةل إلى الح 

تتضلللللافر عمليتللللل  ا ستق لللللا   .4

. وا كتكلللاص وصلللةالث إللللى الحللل  

لمللللتعلم عمليللللة حيللللد يمللللار  ا

ا ستق لللا  فللل  جميلللع الحللللةل 

الممتأللة ويتتكللع الع بللات نللين 

 .عأاصر الح 

تعتملللد عللللى هلللدص نحيلللد عللللى  .5

أساسللللط تدطللللا أنكللللطة التعللللليم 

وتةجللط كمللا يتللةفر فيهللا عأ للر 

ا ستب للار الللتض يتضللمن إعللا   

 تأظيم الدبرات السانقة

حلل  المكللت ت يعألل  إدالللة عللد   .6

ا سللتقرار لللدض المللتعلم وحللدو  

 .التتيع والتةادل مع البيئة
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 "لعب الدور " اسرتاتيجية متثيل األدوار 

وفق قواعد و أصول   نشاط إرادي يؤدي يف زمان ومكان حمددين  "ويقصد بلعب الدور 

ويرافق املمارسة شئ من . معروفة وخيتار فيها املشاركون األدوار اليت يقومون بتأديتها 

 .باختالفها عن الواقع   التوتر والرتدد والوعي 

 

 كيف يتم تنفيذ هذه االسرتاتيجية ؟

 : جراءات يتم ذلك من خالل عدد من اإل

 .حتديد املربر من استخدام لعب الدور  •

 .حتديد اهلدف من ممارسة لعب األدوار  •

 .حتديد املهام املطلوبة  •

 .توفري الوقت الكايف للمتدربني لقراءة الدور املطلوب القيام به  •

 ..االنتقال إىل تنفيذ األنشطة املطلوبة  •

استعماله  قراءة التعليمات وحتديد أي أسلوب من أساليب لعب الدور سوف يتم •

. 

 .حتديد األنشطة اليت سوف ميارسها الطالب يف البيت •

 أمناط لعب الدور  

وفيه ميارس األفراد األدوار يف نشاطات حرة غري : لعب الدور التلقائي  .3

 .خمطط هلا يقوم الطالب فيها بلعب الدور دون إعداد مسبق 

من  وهنا ميكن أن يكون احلوار قد مت إعداده:لعب الدور املخطط له  .1

مصادر أخرى ويقوم املعلم بتوجيه الطالب الداء هذه األدوار يف املوقف 

 .التعليمي 
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 خطوات لعب الدور 
 :تقرتح الدراسات عدة خطوات يتكون منها نشاط لعب الدور وهي

 .تهيئة اجملموعة  •

 .اختيار املشاركني  •

 .تهيئة املسرح أو املكان  •

 .إعداد املراقبني املشاهدين  •

 .األداء التمثيل أو  •

 .املناقشة والتقويم  •

 .إعادة التمثيل  •

 .املناقشة والتقويم مرة أخرى  •

 .املشاركة يف اخلربات والتعميم  •

 

 التعلم بالبحث اسرتاتيجية

 السـعي حنـو املعلومـات واإلجابـات واحللـول جتـاه       املتعلمني علىالتعلم بالبحث يساعد 

  . اذ قرار بشأنهاموضوع ما أو جتاه مشكل حمدد وتنظيمها وحتليلها الخت

 التعلم بالبحث أهمية استخدام

 جيعل التعلم أسرع . 

  وأعمقجيعل التعلم أمتع . 

  التعلم الذاتي وان يكتشف بنفسه اإلجابات  لدى املتعلم مهارات ينمي

 . واملعلومات

  الثقة بالنفس والقوة يكتسب املتعلميساعد علي أن . 

 ى املتعلمنيتنمية املهارات اللغوية لد ىيساعد التعلم بالبحث عل. 
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 ومعرفة معلومات  املتعلمني يساعد التعلم بالبحث علي توسيع مدارك

 . ومفاهيم تتخطى املنهج

 من خالل خربة التعامل مع أماكن  شخصية املتعلمبالبحث  ينمي التعلم /

 أشخاص

 املقابالت اليت تتم يف البحث خارج الفصل يف . 

 العالقات بني املشاركني يف  علي تعزيز التفاعل وبناء يعمل التعلم بالبحث

 . البحث

 تهممن خالل مشارك لدى املتعلمني يعمل التعلم بالبحث علي تعزيز القدرات 

تولي بعض  موبالتالي ميكنه يف حبث وحتليل املشكالت اليت تواجه جمتمعهم

  املبادرات التنموية الصغرية بأنفسهم

  أشكال وصور التعلم بالبحث

 أنواع الرتبة ) لدراسة موضوعات معينة مثل  حبث علمي مبسط خارج الفصل– 

 الضارة  احلشرات

 إجراء التجارب . 

 والصور البحث يف الكتب . 

  البوم البحث  – متارين –تكليفات ) متارين وأنشطة حبثية تعتمد علي البحث( 

 :(تطبيق التعلم بالبحث ) مهارات تنفيذ البحث 
 عيه الدارسني للتعلم بالبحثداف مهارات استثارة . 

  الرئيسية للبحث مهارات التأكيد علي املفاهيم واألفكار . 

 من الدارسات مهارات توزيع املهام واألدوار بني فريق البحث . 

 مهارات االستخدام اجليد لألسئلة البحث . 

 االستخدام اجليد ملصادر البحث مهارات . 

  املختلفةمهارات إتقان استخدام أساليب البحث . 

 مهارات التسجيل والتدوين بدقة أثناء البحث . 



 مهارات المعلم الجديد  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

- 47 - 
 

 املناسبة للدارسات مهارات استخدام أساليب التعزيز . 

 مهارات عمل تقرير للبحث يشمل كافة العناصر ونتائج البحث . 

 األحباث وعمل التغذية الراجعة مع جمموعات البحث مهارات تقويم.  

 

 

 "خرائط املفاهيم  "تدريس املفاهيم  اسرتاتيجية
 ما املقصود خبريطة املفاهيم ؟

عبارة عن رسوم ختطيطية ثنائية البعد ترتتب فيها مفاهيم  "  خرائط املفاهيم 

املادة الدراسية يف صورة هرمية حبيث تتدرج من املفاهيم األكثر مشولية واألقل 

خصوصية يف قمة اهلرم إىل املفاهيم األقل مشولية واألكثر خصوصية يف قاعدة 

 ".ليها نوع العالقة وحتاط هذه املفاهيم بأطر ترتبط ببعضها بأسهم مكتوب ع  اهلرم 

 مىت تستخدم خريطة املفاهيم ؟

  تقييم املعرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما. 

  تقويم مدى تعرف وتفهم الطلبة للمفاهيم اجلديدة. 

  ختطيط ملادة درس. 

  تدريس مادة الدرس. 

  تلخيص مادة الدرس. 

  ختطيط للمنهج. 

 خطوات بناء خريطة املفاهيم ؟

  أو   ولــيكن وحــدة دراســية    املــراد عمــل خريطــة املفــاهيم لــه  اختيــار املوضــوع

 .أو فقرة من درس بشرط أن حيمل معنى متكامل للموضوع  درسا 

    ووضــع   ( املفهــوم األساســي واملفــاهيم األخــرى   )حتديــد املفــاهيم يف الفقــرة

 خطوط حتتها 
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  إعداد قائمة باملفاهيم وترتيبها تنازليا تبعا لشموهلا وجتريدها. 

 ف املفاهيم حسب مستوياتها والعالقات فيما بينهـا وذلـك عـن طريـق     تصني

ثم اليت تليهـا يف مسـتوى     وضع املفاهيم األكثر عمومية يف قمة اخلريطة 

 .وترتيب املفاهيم يف صفني كبعدين متناظرين ملسار اخلريطة   تال 

  وكتابــة   أو الــيت تنتمــي لبعضــها الــبعض خبطــوط   ربــط املفــاهيم املتصــلة

 .لمات الرابطة اليت تربط بني تلك املفاهيم على اخلطوطالك

 كيف نعلم الطالب مهارة بناء خريطة املفاهيم ؟

  (.مت إعدادها من قبل املعلم ) قدم أمثلة مبسطة خلرائط املفاهيم 

  وضح كيفية بناء خريطة املفاهيم يف شكل خطوات مبسطة مثل

 (.استخدام فقرات حتوي على مفاهيم قليلة)

  يف تدريب الطالب من خالل استخدام خريطة للمفاهيم فقط ثم تدرج

 ...خريطة لكلمات الربط ثم استخدم اخلريطة املفتوحة وهكذا 

 وجه الطالب عند تنفيذ احملاوالت األوىل. 

  أعطي تغذية راجعة لتحسني احملاوالت األوىل. 

 أتح للطالب فرصا للتدريب على استخدامها. 

 

 اسرتاتيجية العصف الذهني

ويقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد واجملموعات حلل مشكلة معينة  

أي وضع الذهن يف حالة من اإلثارة واجلاهزية للتفكري يف كل االجتاهات لتوليد 

أكرب قدر من األفكار حول املشكلة أو املوضوع املطروح   حبيث يتاح للفرد جو من 

 .واألفكار احلرية يسمح بظهور كل اآلراء
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 :هي لعصف الذهني وهناك أربع قواعد أساسية ل

 وهذا يعين أن احلكم املضاد لألفكار جيب أن يؤجل حتى وقت : النقد املؤجل

الحق حتى ال نكبت أفكار اآلخرين وندعهم يعربون عنها ويشعرون باحلرية 

 .لكي يعربوا عن أحاسيسهم وأفكارهم بدون تقييم

 فكلما كانت األفكار أمشل وأوسع كان هذا  :الرتحيب باالنطالق احلر

 .أفضل

 كلما ازداد عدد األفكار ارتفع رصيد األفكار املفيدة: الكم مطلوب. 

 فاملشرتكون باإلضافة : الرتكيب والتطوير عامالن يكون السعي إلحرازهما

إىل مساهمتهم يف أفكار خاصة بهم خيمنون الطرق اليت ميكنهم بها حتويل 

 أفكار أكثر جودة أو كيفية إدماج فكرتني أو أكثر يف فكرة أفكار اآلخرين إىل

 .أخرى أفضل

 

 :العصف الذهين يف صورة إجرائية كالتالي  خطوات جلسةوميكن صياغة 

 ( .موضوع اجللسة) حتديد ومناقشة املشكلة  .3

 ( .موضوع اجللسة) إعادة صياغة املشكلة  .1

 .تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهين .1

 .العصف الذهين البدء بعملية  .4

 .إثارة املشاركني إذا ما نضب لديهم معني األفكار  .5

 .مرحلة التقويم  .6
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 نشاط 

 

 

 

 

ــالنظر إىل  ــاقش اســرتاتيجيات التــدريس الســابق   ب ترتيــب مــع افــراد جمموعتــك الصــغرية    ة  ن

 أعالهتلك االسرتاتيجيات وفق متركزها حول املعلم أو املتعلم مستعينا على ذلك بالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتعلم املعلم
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 نشاط 
 :بالتعاون مع أفراد جمموعتك حدد الفرق بني املصطلحات التالية

 (القياس  -التقييم  -التقويم )

 

العملية اليت يقوم بها الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح :" بأنه يعرف :Evaluation التقويم

أو الفشل يف حتقيق األهداف العامة اليت 

وكذلك نقاط القوة   يتضمنها املنهج

والضعف به حتى ميكن حتقيق األهداف 

 .املنشودة يف بأحسن صورة ممكنة

 يعرف بأنه :  Assessmentالتقييم

عملية تقدير كمي ونوعي يتم من 

خالهلا جتميع املعلومات بقصد التقويم 

 (".إصدار احلكم )

:" بأنه يعرف :Measurment القياس

 عملية مجع معلومات كمية عن موضوع

القياس باستخدام وحدات رقمية مقننة 

فهو عملية تعنى بالوصف   ومتفق عليها

 ".الكمي للسلوك أو الواقع املقاس

 

 

 

 

التقويم التقليدي يستند إىل فلسفة تربوية 

  تشجع التقييم الفردي اجلزئي أحادي البعد

وإهمال التعرف على ما ميتلكه املتعلم من معارف 

وضعف العناية   ومهارات وقدرات واجتاهات

بتشخيص ما لديه بغية رفع كفاءته املعرفية 

تعلم يف مع الرتكيز على ما اختزنه امل  واملهارية

 .ذهنه من معلومات

 غري فعال لقياس مهارات التفكري املركبة  

 .مهارات التواصل اإلنساني والعمل التعاوني

 ال يعزز لغة احلوار يف البيئة التعليمية. 
  قدم تغذية راجعة أو مناذج لألداءيال. 

  يعزز ثقافة حفظ املعلومات

 .ها دون فهمها واستيعابهاواسرتجاع
  التعليمية حنو فلسفة يدفع بالعملية

 التعلم من أجل االختبار

: لثانيةالوحدة التدريبية ا/ الثانياليوم 
 تقويم التدريس

 :مفاهيم ذات عالقة
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 :الوظائف اليت تؤديها عملية التقويم هي

 التقويم يوجه عملية التعلم: 

 البد أن توجه عملية التقويم  يف املدرسة لالهتمام بنمو التالميذ يف جوانب أخرى غري احلفظ

مثل االجتاهات وامليول وطرائق التفكري وتكوين عالقات ناجحة مع اآلخرين والتكيف معهم 

وبهذا يكون دافعًا وحافزًا ملمارسة ألوان النشاط املختلفة اليت تؤدي إىل تعلم أكثر مشواًل 

 .وفاعلية

 التقويم يوجه طرائق التدريس: 

فعًا للمدرسني حنو استخدام طرائق إن التقويم الشامل لألهداف الرتبوية ميكن أن يكون دا

ويكون أيضًا حافزًا . للتدريس تتناسب مع طبيعة األهداف اليت تسعى الرتبية إىل حتقيقها

 .لتعويد التالميذ على طرائق وأساليب متنوعة للدراسة

 التقويم يساعد يف تشخيص نواحي القوة والضعف يف التعلم: 

ة والضعف يف حتصيل التالميذ يف املواد الدراسية التقويم يساعد على التعرف على نواحي القو

 .ويعمل على تدعيم نواحي القوة ويسعى لعالج الضعف وتالفيه
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 :أنواع التقويم

بالتعاون مع أفراد جمموعتك حدد الوظيفة الرتبوية اليت يقدمها كل نوع : نشاط 

 :من هذه األنواع
 : للتقويم الرتبوي عدة أنواع وهي 

التقويم التمهيدي أو االستهاللي أو   -أيضًا–ويطلق عليه : املبدئيالتقويم  -3

حتى تتوفر   وهو يتم قبل البدء بتطبيق الربنامج التعليمي أو املنهج  االستفتاحي

 .صورة كاملة عن الوضع قبل التطبيق
التقويم البنائي أو الشكلي أو املستمر  -أيضًا–ويطلق عليه : التقويم التكويين -1

وهو جيري يف فرتات خمتلفة يف أثناء تطبيق املنهج أو الربنامج   لتطوريوأحيانًا ا

ملا يوفره من تغذية راجعة لكل من   ويلعب دورًا هامًا يف العملية التعليمية  التعليمي

 .املعلم واملتعلم وخمططي املناهج والربامج التعليمية
يستخدم هذا النوع من التقويم يف حتديد الطالب الذين يتأثر  :التقويم التشخيصي -1

ويشمل حتديد . سلوكهم أو تعلمهم سلبًا بعوامل خارجة عن برنامج التدريس

اجلوانب اجلسمية والوجدانية والنفسية والبيئية خارج بيئة الصف واليت تؤثر يف 

 .سلوك بعض الطالب
وهو جيري يف     لنهائي أو التجميعيبالتقويم ا -أيضًا-ويعرف : التقويم اخلتامي -4

لتقدير أثره وفاعليته تقديرًا شاماًل   ختام التعامل مع املنهج أو الربنامج التعليمي

 .بعد أن اكتمل تطبيقه
جيري هذا النوع من التقويم عن طريق مواصلة متابعة املتعلم بعد : التقويم التتبعي -5

املستقبلية اخلاصة بفاعلية املتعلم يف  حيث يوفر تغذية راجعة عن آثار املنهج  التخرج

 .وجمابهة مشكالتها  وتعامله مع نشاطات احلياة  العمل
وهو عملية تشخيصية عالجية؛ لتحديد جوانب القوة والضعف يف : التقويم املؤسسي -6

ويرتبط هذا باإلطار   وعالج نقاط الضعف  أداء املؤسسة من أجل تعزيز نقاط القوة

ويؤدي إىل حتسني األداء املؤسسي   ورؤية املؤسسة ورسالتها  العام لسياسة الدولة

 .وجودته
  والتقويم الواقعي  التقويم األصيل: ويطلق عليه عدة مسميات منها: التقويم البديل -3

والتقويم   والتقويم القائم على األداء والتقويم القائم على األحكام  والتقويم الشامل

 .لتقويم الطبيعيوا  والتقويم املباشر  الديناميكي
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 :خصائص التقويم اجليد

  

 

 :أساليب التقويم

 -املناقشة  -املقابالت   -مقاييس التقدير  -املالحظة  -االختبارات 

 .االختبارات بأنواعها -خرائط املفاهيم  -ملفات اإلجناز  -االستبيانات 

 

 :بناء االختبارات التحصيلية

ووصفه بوسائل ذات قياس عددي   االختبار  يعين  إجراء  منظم ملالحظة سلوك املتعلم

 .أو نظام يعتمد على الدرجات أو التقادير

 

 :بناء االختبار

يعتمد بناء االختبارات على أسس وقواعد ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار حتى يكون 

 :وتتمثل هذه األسس يف التالي االختبار فاعاًل ومؤديًا لألغراض املرتتبة عليه  

خصائص 
 التقويم

 شمولي

 اقتصادي

 واقعي

 استمراري

 مرن

 ذو مغزى
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 :ـ حتديد غرض االختبار 3

يتعني على املعلم قبل أن يبدأ بنعداد االختبار أن جيدد اهلدف الالزم من 

ذلك االختبار بل وحيدده بدقة متناهية ملا سيرتتب على هذا اهلدف من 

 (عالج  -تشخيص  -قياس ) نتائج 

  أو أهداف التدريس   أو ما حتديد األهداف السلوكية أو اإلجرائية . 1

 يعرف بالنواتج التعليمية

 :املادة التدريسية   أو حتديد احملتوى  حتليل .1

واملقصود بتحديد احملتوى أو حتليله هو تصنيف وتبويب لعناصر       

وينبغي أن يوضع يف احلسبان أن لكل موضوع دراسي نظام   مادة التدريس

بطة واملتوائمة مع بعضها البعض   فنذا خاص من العالقات الداخلية املرتا

ما تناولنا موضوعًا دراسيًا معينًا كاللغة   أو الرياضيات   أو العلوم   أو 

االجتماعيات   فنننا جيب أن ندرك أن لكل نظام معريف بنية خاصة من 

املعارف األساس   وله طرائق تصنيف معينة للحقائق واملفاهيم 

  لذلك فنن لكل موضوع دراسي طريقة  واملصطلحات اليت يتكون منها

خاصة يف حتليل حمتواه   تناسب بنيته وتصنيفاته والعالقات اليت 

 . حتكمه

 " :الوزن النسيب " إعداد جدول املواصفات . 4

ميثل كل من احملتوى واألهداف السلوكية املعرفية بعدين أساسيني يف  

إلعداد اختبار يف منهج   املصمم " الوزن النسيب " إعداد جدول املواصفات 

دراسي حمدد   كأن يكون الفصل الدراسي األول   أو الثاني   وحيتاج هذان 

البعدان أن يلتقيا مع بعضهما البعض يف خمطط واحد   يبني كيف 

يرتبط كل هدف جبانب حمدد من احملتوى بشكل متكامل   ميكن أن يعول 
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عدد األسئلة   اليت  عليه يف إعداد االختبار   ومن خالل اجلدول يتحدد

تعني كل جانب من جوانب احملتوى بناء على األهمية النسبية لكل 

 .موضوع   بالنسبة للموضوعات األخرى يف املنهج املقرر 

كما تتحدد فيه أيضًا مستويات األهداف أو النواتج التعليمية مع الوزن  

 .النسيب لكل مستوى مقابل كل موضوع 

 .كتابة فقرات االختبار. 5

 .تطبيق االختبار. 6

 .حتليل النتائج. 3

 .اختاذ القرار الرتبوي. 8

 .تنفيذ القرار الرتبوي. 3

 :أنو اع االختبارات

 -التكميل  -اختبار الصح واخلطأ ) االختبارات املوضوعية   -االختبارات املقالية 

 (.االختيار من متعدد  -املزاوجة 

 
  :نشاط

األساليب اليت ميكن من خالهلا تطوير  بالتعاون مع أفراد جمموعتك اقرتاح

 .االختبارات كأسلوب من أساليب التقويم

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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على األداء يمكن تفعيل التقويم القائم 
, من خالل عدد من األساليب التقويمية

 :ومنها
تقديم عرض شفوي حول موضوع معين, 
إعداد مشروع بحث, تلخيص كتاب, 
إدارة حوار ومناقشة , إجراء تجربة علمية 
, كتابة مقالة حول موضوع معين , كتابة 
تقرير حول حادأة معينة , جمع مصادر 

 ..من  االنترن  وغيرها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف التقويم البديل
 .تطوير المهارات الحياتية الحقيقية

 .تعزيز قدرة المتعلم على التقويم الذاتي

 .تنمية مهارات متعددة ضمن مشروع متكامل

 .التركيز  على العمليات والمنتج في عملية التعليم

 .تنمية األفكار واالستجابات الخالقة والجديدة

 .تنمية المهارات العقلية العليا

يعني استخدام مداخل  بديلالتقويم ال
, غير تقليدية للحكم على أداء المتعلم
وهذه المداخل ال تعتمد على 

وتركز على قياس وتقييم , االختبارات
األداء في سياق طبيعي مقارب للحياة 

وال يقيس مدى استرجاع حقائق , اليومية
أو أجزاء معرفية داخل سياق مخطط 

 .ومقيد
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 :ديدجلا ملعملا تاموقم ءوض يف ةعومجملا يف كليمز ءادأ ميِّق

 

 ثلاثلا يبيردتلا مويلا
 يلمع قيبطت

 ةوقلا طاقن
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................ 

 فعضلا طاقن
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
......................................... 


