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  التربٌة العملٌة:

 اهدافهامعناها , اهمٌتها, 

 مقدمة :

 العلمً للتقدم نتٌجة ؛ الحٌاة مجاالت فً السرٌع والتطور المستمر التغٌٌر هو ، العصر هذا سمات أبرز من إن

 لالقتصاد األساس القاعدة كونها البشرٌة القوى بتنمٌة ، الدول اهتمام الى أدى مما ، السكانً والتفجر والتقنً

 .  الشاملة التنمٌة لتحقٌق الربٌسة واألداة

 وفً قبل التدرٌب وأصبح اٌتها،كف رفع أجل من مستمرا   تدرٌبا وتدرٌبها القوى هذه بإعداد العناٌة زادت ثم ومن

 المهنً للنمو الربٌسة األسالٌب ومن وتطوٌرها، المؤسسات تقدم استمرارٌة جوانب من مهما جانبا الخدمة أثناء

 .والتربوٌة االجتماعٌة، التغٌرات تحقٌق فً والثقافً

 المدرس وهو أال ، ومقومها وموجهها ومنفذها ومحركها التعلٌمٌة للعملٌة األساسً بالركن االهتمام علٌنا وٌجب

 ٌمكن وال بٌنها من األهم بل(  المنهج ، الطالب ، المدرس)  وهً وثالوثٌها التربوٌة العملٌة عصب ٌعد الذي

 . تربوي نظام أي فً عنه االستغناء

 سوق دتزو معامل بمثابة المعلمٌن ومعاهد(  المعلمٌن إعداد كلٌة) األساسٌة والتربٌة التربٌة كلٌات تعد ولهذا

 العلمً لإلعداد مناهج برامجها ضمن والمعاهد الكلٌات هذه تتضمن إذ .الماهرة العاملة والٌد الفنٌة بالخبرة العمل

 على تقوم فهً ثم ومن ، لهذه الكلٌات األساسٌة الركٌزة تعتبرالتً ،و(  العملٌة التربٌة) فً تتمثل والتربوي

 . التعلٌم وأسالٌب لدراسةا ومناهج الطلبة سلوك وتحلٌل ودراسة مالحظة

 فهو ، والدراسة باالهتمام إعداده ٌحظى أن البد إذن التعلٌمٌة العملٌة فً األساسً المحور ٌمثل المدرس أن وبما

 . وتطوٌره المجتمع تطوٌر عوامل من وعامل التربٌة أهداف تحقٌق فً االساس

 مواكبة من التربٌة كلٌات وباألخص جامعاتال واجبات من التعلٌم مناحً جمٌع فً الكفء المدرس إعداد وان

 إعداد أجل من ؛ األكادٌمٌة حٌاتهم فً التعلٌمٌة الوسابل أحدث استعمال من وتمكنهم المتطورة التدرٌس طرابق

 الحٌن بٌن المجتمعات تجتاح التً والمشكالت والتغٌرات المستجدات مع التكٌف على القابلٌة له واعً جٌل

 . واآلخر
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 ٌة العملٌة:مفهوم الترب

ا العملٌة التربٌة ُتعد ا مركز   ٌ  ٌوازي متكامل برنامج أنها على إلٌها ٌنظر وعلٌه المعلم؛ إعداد برامج بٌن من محور

 المعلم الطالب ٌقضٌها التً الساعات مجموع» بأنها البعض ٌعرفها وعلٌه. النظرٌة الدراسة برنامج أهمٌته فً

ا التطبٌق مدارس فً  هٌبة أعضاء أحد إشراف تحت الكلً التدرٌس مرحلة إلى لمشاهدةا مرحلة من متدرج 

 .«المتعاون والمعلم التدرٌس

ا الدارس تعلمه لما المدرسة فً العملً التطبٌق» بأنها آخرون ٌعرفها بٌنما  ٌ ا إعداده أثناء نظر  ٌ ا مهن  ٌ  وتربو

 للقٌام الجامعة تكلفه الذي ٌمًاألكاد المشرف مع بالتنسٌق مدرسه قبل من له المخصص الجدول وفق للتدرٌس

 («.والممارسة والمشاركة، المشاهدة،) مراحل خالل وذلك المهمة بهذه

 تحت محددة، زمنٌة فترة مدى على التربٌة كلٌات تقدمه تدرٌبً برنامج بأنه العملٌة التربٌة عملٌة ُتعرف كما

 بالتدرٌس قٌامهم أثناء فً عملٌا ، تطبٌقا   رٌا ،نظ تعلموه ما لتطبٌق المعلمٌن للطالب الفرصة إتاحة بهدف إشرافها،

 وبٌن بٌنهم األلفة وٌحقق المنشودة، التدرٌسٌة المهارات إكسابهم على ٌعمل الذي األمر المدرسة، فً الفعلً

 . التعلٌمٌة للعملٌة والمادٌة البشرٌة العناصر

 استدعاء المعلم الطالب قدرة خالل من ؛بامتٌاز اندماجٌة وضعٌة إال ماهً العملٌة التربٌة إن ٌقول من وهناك

 .تواجهه مشكلة لحل أو معنى ذات مهمة لتنفٌذ هادفة؛ وضعٌة فً وتوظٌفها سابق ا حصلها التً المكتسبات مختلف

 ومما تتقدم ٌمكن تعرٌف التربٌة العملٌة بانها:

 دراسة وهً – النظرٌة الناحٌة اهم شطرٌن من تتكون و .المطبق الطالب بها ٌمر التً الواقعٌة المٌدانٌة الخبرة

 .المدارس فً الفعلً والتطبٌق المشاهدة وهً العملٌة والناحٌة للمعلومات نظرٌة

 : العملٌة التربٌة أهمٌة

 : ٌلً فٌما المعلم - للطالب العملٌة التربٌة أهمٌة تتلخص

 . الصف غرفة وداخل المدرسة فً التربوٌة العملٌة جوانب على تعرّفه -

 . فعلٌة تدرٌس طرق إلى التربوٌة واألفكار والمبادئ النظرٌة المعرفة لترجمة لفرصةا تهٌا -

 . التخرج بعد سٌزاوله الذي العمل طبٌعة لٌتفهم له الفرصة تتٌح -

 بداٌة فً تعترٌه التً المخاوف من الكثٌر إزالة على ٌساعد مما التربوٌة المواقف مع التكٌف على تساعده -

 . بالتدرٌج تدرٌبه

 نحو إٌجابٌة ومٌول اتجاهات تكوٌن على وتساعده التدرٌس مهارات لدٌه لٌنمً له الموجه التدرٌب فرص توفر -

 . لها ٌُعد التً المهنة

 الخبرة طرٌق عن تنمٌتها على والعمل التدرٌسٌة وكفاٌاته الذاتٌة قدراته على للتعرف أمامه الفرصة تتٌح -

 . لدٌه المهنً الحس وتنمٌة ، المباشرة

 .علٌها للتغلب التفكٌر على وتحفزه العملٌة التربٌة خالل لها ٌتعرض قد التً المشكالت مواجهة على تشجعه -
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 من تمكنه التً المهارات بعض لٌكتسب ، ومٌولهم تفكٌرهم وطرق الطالب أنماط على للتعرف الفرصة تمنحه -

 . معهم التعامل

 خبرة ذوي أكفاء معلمون ٌؤدٌها التً التدرٌس مواقف من تلفةمخ نماذج وتحلٌل لمشاهدة أمامه الفرص توفر -

 .طوٌلة

 على القدرة واكتسابه تخصصه لمادة التربوٌة للمناشط ومزاولته المدرسٌة األنشطة فً المشاركة من تمكنه -

 . علٌها اإلشراف

 .التعلٌم مهنة نحو االٌجابٌة االتجاهات تنمٌة -

 .الجدٌد المعلم ٌواجهها التً علٌمٌةالت والمشكالت الصعوبات على التعرف -

 .المدرسٌة اإلدارة ومسؤولٌات أدوار على االطالع -

 

  -:العملٌة التربٌة أهداف -

 المعلم الطالب إعداد والتطبٌق عند النظرٌة بٌن الربط إلى الجوهري بشكلها العملٌة التربٌة تهدف -

 : ٌلً فٌما العملٌة التربٌة أهداف أهم وتتضح

 . تخصصه مجال فً للتدرٌس الالزمة المهارات المعلم بالطال إكساب  -1

 . التخرج بعد المهنٌة بمسبولٌاته للقٌام وتربوٌا   نفسٌا   المعلم الطالب إعداد -2

 . التربوي اإلعداد مقررات فً درسها التً النظرٌة لألسس العملً التطبٌق  -3

 تتطلبها التً األنشطة وفً صفال رةإدا فً والمتطورة األساسٌة الخبرات المعلم الطالب إكساب -4

 .مدارسال فً المدرسٌن عمل طبٌعة

 .تفاعلٌة عملٌة مٌدانٌة خبرة واكسابه المعلم /الطالب لدى والعملٌة العلمٌة المعارف تنمٌة -5

 الدروس، تخطٌط :مجاالت فً التعلٌم مهنة تتطلبها التً المهنٌة رت ا المها المعلم /الطالب اكتساب  -6

 .وٌمهاوتق وتنفٌذها،

  .المعاصرة التربوٌة االتجاهات وفق التعلٌمٌة المواقف معالجة على القدرة المعلم /الطالب اكتساب -7

 .معها والتفاعلعن قرب  المدرسٌة البٌبة على المعلم /الطالب تعرف -8

 .الصفٌة السلوكٌة األهداف ةغصٌا على الطلبة تدرٌب -9

 .الٌومٌة الدروس تحضٌر إعداد على الطلبة تدرٌب   -11

،التحمل  مثل الصبر اكساب الطالب/المعلم بعض االتجاهات االٌجابٌة نحو مهنة التدرٌس، -11

 .وغٌرها ،الصدق ،والقدرة على اتخاذ القرار، ،االخالص

 اكساب الطالب /المعلم مهارات التقٌٌم الذاتً. -12

 

 :راحل التربٌة العملٌةم

 :تنقسم مراحل التربٌة إلى مرحلتٌن هما

ٌجري فً الموقف التعلٌمً  ، وٌقصد بالمشاهدة مالحظة كل ما رحلة المشاهدةهً م :األولىالمرحلة 

 .مالحظة دقٌقة باستخدام طرابق عدة منها تدوٌن المالحظات وتسجٌل الموقف او تصوٌره
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 :المشاهدةاهداف 

 صصالتخ فً الخبرة ذوات المعلمات لبعض مشاهدة دروس التربٌة الطلبة حضور العملٌة التربٌة عملٌة تسبق

 :إلى المشاهدة وتهدف

 تعرف الطلبة على الجو المدرسً الجدٌد.  -1

 اكساب الطلبة مهارة النقد البناء والتقوٌم السلٌم. -2

 القوة جوانب الى تعرفال المشاهدة  همحضور خالل من الطلبة ستطٌعٌ حٌث الناقد التفكٌر مهارات تنمٌة -3

 لٌقلالتو تدرٌسها أثناء ترسٌخها علىالطلبة   عملٌف اإلٌجابٌة الجوانب ٌعزز مما المعلمات فً والضعف

 .مستقبال   التدرٌس فً تالفٌهاو السلبٌة الجوانب من

 أسالٌب من ٌطبق وما والمتعلم المعلم من لكل إٌجابً سلوك من صفال فً ٌجري لما الدقٌقة المالحظة -4

 . وتقوٌمٌة تدرٌسٌة

 .والتقوٌم والتنفٌذ تخطٌطال حٌث من التدرٌس مهارات كافة فً المعلمات من االستفادة -5

 .تواجهها التً المشكالت وحل ضبطه حٌث من الصف مع التعامل فً المعلمات خبرات من االستفادة  -6

  المدرسة فً الموجود الصفً غٌر النشاط وأنواع المختلفة المدرسة مرافق على التعرف  -7

رنامج له مكوناته وعناصره ، وٌقصد بالتطبٌق هو مجال او ب هً المرحلة التطبٌق المرحلة الثانٌة:

المستقلة التً ٌجب أن تدرس وتخطط وتنظم على نحو ٌجعلها قادرة على التفاعل مع اإلعداد النظري 

 .للطالب

 :أهداف التطبٌق العملً

 .التعرف على طبٌعة العلمٌة التعلٌمٌة -1

 .اكتساب اكبر قدر ممكن من الخبرات  -2

 .تنمٌة السلوك العلمً لدى المطبقٌن -3 

 .معرفة القٌم األخالقٌة المتعلقة بمهنة التعلٌم -4

 .االنتقال بالمطبق من التعلٌم النظري إلى التعلٌم العملً -5

 .استخدام التقنٌات الحدٌثة فً حل المشكالت التعلٌمٌة  -6

 

 

 
 

8- .  
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مهنة التعليم ياتأخالق                
 

 العام السلوك تنظم أخالقٌات من لها البد مهنة أي أن

 أن وكما األخرى المهن مجاالت فً العاملٌن من همرغٌ ومع ، بعض مع بعضهم المهنة اءألعض

 أٌضا   فهناك ، الخ....  القضاء لمهنة وثالثة ، الصٌدلة لمهنة وأخرى الطب لمهنة أخالقٌات هناك

 -وكما ٌاتً: التعلٌم بمهنة خاصة أخالقٌات

                                  :           التعلٌم برسالة وااللتزام االنتماء. 1

، العمل فً إخالصا إلٌها االنتماء المعلمٌن كافة على توجب خاصة رسالة ذات التعلٌم مهنة 

 .                                 العام المال على وحفاظا، والمجتمع النفس مع وصدقا

 :                 المتبادل واالحترام الثقة. 2

 الطلبة بٌن المهنة، هذه فً العاملٌن كافة بٌن  المتبادلة الثقة أساس على تقوم تعلٌمال مهنة   

 سعٌا الطلبة أبنابهم بإخالص ٌعملون فهم والتعلٌمً التربوي للعمل ممارساتها خالل من والمجتمع؛

 . الصالح اإلنسان إلعداد وصوال المدرسة؛ وأهداف رسالة لتحقٌق

 :                     والتنوع التعددٌة احترام. 3

 دون اإلنسان حقوق احترام على تقوم عالً إنسانً بعد ذات أنها التعلٌم مهنة فً العامل ٌؤمن   

 .له أبناء جمٌعهم الطلبة ٌعتبر فالمعلم، السٌاسً انتمابه أو جنسه أو، لونه أو، دٌانته إلى االلتفات

       :                    المنضبط والسلوك المواطنة. 4

 به ٌحتذي وأنموذجا قدوة فهو مجتمعه وثقافة عقٌدته من المنبثقة الحمٌدة باألخالق المعلم ٌلتزم   

 الدرع هً الحمٌدة واألخالق المنضبط السلوك بأن وٌؤمن فحسب طلبته ولٌس مجتمعه أفراد كافة

 . المواطنة وهوٌة، المهنة شرف على للحفاظ األمان وصمام الواقً

 :             التعلٌم بمهنة الثقة تعزٌز بأهمٌة اإلٌمان. 5

 والتحلً، ذاتٌة   ومصالح أغراض لتحقٌق المصادر استغالل وعدم، العلمٌة األمانة حٌث من 

 .    المهنة ممارسة فً والشفافٌة بالنزاهة
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        :             واالستقالل الحرٌة أجل من التعلٌم. 6

 بهوٌتهم ثقتهم وتعزٌز، السٌاسً وتارٌخهم ، الوطنٌة واجباتهم نحو الطلبة بتوعٌة المعلم التزام 

 فً ٌسهم الذي البناء الهادف والحوار الناقد التفكٌر تحفٌز على والعمل، المنهاج فلسفة وفق الوطنٌة

 .الوطنٌة والمصلحة ، ةالفلسطٌنٌ القضٌة ٌخدم بما القرار اتخاذ على قادرة حرة شخصٌة بناء

 

 : كالتالً تحدٌدها وٌمكن األمور من عدد فًالطالب المطبق  ومسؤولٌات واجبات

 ..المشرف المخصص له مااحتر على الحرص •

 . الخاطبة الممارسات وتعدٌل والنقد التوجٌه تقبل •

 .معه المتعاون المدرس أو المشرف من النصٌحة طلب فً التردد عدم •

 . المدرسة دارة ا رامحتا على الحرص •

 . بها والتقٌد وتعلٌماتها المدرسة أنظمة جمٌع على التعرف •

 ..سٌةاالدر الحصص وأوقات المحدد، الوقت فً رافواالنص بالحضور االلتزام •

 . استخدامها من االنتهاء بعد مكانها إلى واعادتها المدرسة وسابل على المحافظة •

 . درسٌةالم األنشطة بعض فً المشاركة •

 . العذر وتقدٌم بالغٌاب المدرسة ادارةإشعار •
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 :والثانوٌة المتوسطة المرحلتٌن فً المتعلم حاجات
 

 

واالطمئنان األمن إلى الحاجة . 

بالنفس الثقة إلى الحاجة . 

اآلخرٌن من التقدٌر إلى الحاجة . 

المجتمع من التقبل إلى الحاجة . 

اآلخر للجنس الصحٌح الفهم إلى الحاجة . 

المعرفة إلى الحاجة . 

المسئولٌة تحمل إلى الحاجة . 

والوالء االنتماء إلى الحاجة . 

والعاطفً النفسً االستقرار إلى حاجته. 

فً ورهد وفهم المختلفة االجتماعٌة وظائفه ألداء التهٌؤ إلى حاجته 
 . المجتمع

 إدارة الصف

 :مفهوم اإلدارة الصفٌة

 تنظٌم الموارد البشرٌة والمادٌة وتوجٌهها لتحقٌق أهداف مرغوبة 

ما ٌقوم به المعلم داخل الفصل من أعمال لفظٌة أو عملٌة من شأنها أن تخلق جوا تربوٌا ٌمكن 

 .المعلم والمتعلم من بلوغ األهداف التربوٌة  

 أهم ما تشتمل علٌه اإلدارة الصفٌة

 المناخ العاطفً واالجتماعً  توفٌر -1

 تنظٌم بٌبة التعلم  -2

 توفٌر الخبرات التعلٌمٌة  -3

 حفظ النظام  -4
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 مالحظة التالمٌذ ومتابعتهم وتقوٌمهم -5

 مظاهر إدارة الصف

 ٌمكن اعتبار األعمال التالٌة من مظاهر إدارة الصف :

 .التخطٌط الٌومً و اختٌار الدروس-1

 .سةمالحظة حركة الطلبة فً الصف والمدر -2

 .بناء األنشطة التعلٌمٌة المتنوعة والتً تراعً الفروق الفردٌة بٌن الطلبة -3

 تعزٌز العمل الجٌد. -4

 توفٌر الكتب والمواد التعلٌمٌة . -5

 مالحظة  ورصد سلوك الطلبة وتقوٌمها باستمرار . -6

 تفعٌل دور العمل الجماعً . -7

 عند المتعلم .تنوع األسبلة الصفٌة ومدى إثارتها للتفكٌر  -8

 الصف وضبط الصف إدارة بٌن مقارنة

 

 أنماط اإلدارة الصفٌة

 أوال : األسلوب الفوضوي السائب

 ضبط الصف إدارة الصف

 إجراءات وقواعد ٌضعها المعلم إجراءات وقواعد ٌتفق علٌها

 الهدوء التفاعل االٌجابً

 ٌعتمد على قوة شخصٌة المعلم االنضباط الذاتً

 مرتبط بالسلوك الصفً السلوك داخل وخارج الفصل تعدٌل

 ٌعتمد على األسالٌب العقابٌة فً ضبط الصف ءات متفق علٌهاٌعتمد على إجرا
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  .فرض أي قواعد على الطالب ال ٌحب -1

  .ال ٌؤمن بالتحضٌر قبل الدرس -2

  الفصل على السٌطرة ال ٌستطٌع -3

 ٌترك الطالب ألهوابهم ومٌولهم -4

 أحل الفوضى محل النظام  -5

 فً األداء قصور  -6

 ٌفعل ما ٌشاء الطالب ترك  -7

ٌمنح المعلم خالل هذا األسلوب الفوضوي السابب  )عن رغبة ذاتٌة أو غٌر ذاتٌة ( حرٌة  -8

متناهٌة للطالب فً توجٌه شبونهم وتعلمهم والتصرف كما ٌحلوا لهم دون تدخل ٌذكر منه ، 

 غالب . فهم ٌنتقلون من مكان ألخر فً الفصل وٌخرجون منه دون أذن فً ال

الالهادفٌه ، أما المعلم فٌتصف بوهنا تتمٌز الحٌاة الصفٌة نتٌجة لهذا األسلوب الفوضوي  -9

 .بضعف الشخصٌة و اإلهمال وعدم القدرة على توجٌه الطالب وجذب انتباههم

 النمط العاطفً ثانٌا: 

 .ٌجد صعوبة فً أن ٌقول ال للتلمٌذ  -1

 .ٌرٌد أن ٌكون صدٌقا لكل الطالب  -2

 . والشخصٌة المهنٌة حٌاته بٌن داحدو ٌضع ال -3

 .ٌضع القواعد الصفٌة طبقا لمشاعر الطالب ولٌس طبقا لألهداف األكادٌمٌة المرجوة -4

 إذا قام أي تلمٌذ بسلوك غٌر مناسب ٌفترض انه لم ٌعره أي انتباه من البداٌة  -5

دون ٌدخل كثٌرا  من المعلمٌن الغرفة الدراسٌة وٌبدأ بالتدرٌس ) أو صب المعلومات (  -6

تمهٌد أو تحفٌز أو تقدٌم أو تهٌبه نفسٌة للطالب وهذا ٌؤدي إلى عدم انتباههم وضعف 

الرغبة لدٌهم فً التعلم وظهور عدد من المشكالت السلوكٌة والصعوبات التربوٌة وذلك 

 .بسبب عدم تحفٌز المعلم لهم 

 النمط السلطوي  ) التسلطً ( ثالثا: 

 .ٌضع قٌودا صارمة على طالبه -1
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 ٌطٌعوه. ولكن قراراته أسباب معرفة التالمٌذ على ٌجب ال -2

 .االستبداد بالرأي وعدم السماح للتالمٌذ بالتعبٌر عن آرابهم  -3

 عدم طاعة المعلم ٌكون نتٌجتها دابما العقاب  -4

 استخدام أسالٌب لغرض اإلرغام والتخوٌف -5

لٌمهم طالبا ٌمارس المعلم فً هذا األسلوب سلطة إمالبٌة مباشرة خالل توجٌه الطالب وتع  -6

منهم التمشً مع أهوابه ورغباته دون معارضة تذكر وهنا ٌمٌل المعلم إلى المزاجٌة وعدم 

 النضج فً صناعة القرارات التربوٌة والشخصٌة بتعلم الطالب ومعاملتهم . 

 : الدٌمقراطً الحازم النمط: رابعا

 . االستقاللٌة ٌشجع الوقت نفس وفً الطالب على ضوابط ٌضع -1

 .القرارات واتخاذ الخطط ورسم األهداف ووضع الرأي وتبادل المناقشة فً التالمٌذ ٌشرك -2

 .قدراتهم فً والثقة الطالب لكل الفكرٌة الحرٌة إتاحة -3

 . وتطلعاتهم مشاعرهم وتقدٌر الطالب قٌم احترام -4

 . توبٌخ دون المهذب العقاب ٌستخدم -5

 آراء من واتخاذه ، له ةكأخو للطالب المعلم معاملة هو األسلوب هذا سمات أهم من -6

 فً الموضوعٌة وٌراعً نشاطه أو تطوٌر أو اختٌار عند أساسٌا معٌارا الطالب ورغبات

 ورباطة.  الفردٌة لحاجتهم واالستجابة الطالب إنسانٌة على وٌركز الطالب مشاكل معالجة

 مالتهمعا خالل األسارٌر وانفتاح والتواضع والتسامح الصعاب مواجهة فً واالتزان الجأش

 وأعماله.

 

 :أسباب المشكالت الصفٌة                              

  :الملل والضجر - 1 

شعور الطالب بالرقابة والجمود فً األنشطة الصفٌة ٌجعلهم ٌقعون فرٌسة لمشاعر الملل والضجر 

 . لذلك فإن انشغال الطالب بما ٌثٌر تفكٌرهم وٌتحداهم بمستوى مقبول ٌقلل من هذه المشاعر 

 والتوتر: اإلحباط  -2
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 إلى منتظم طالب من تحوله لذلك الصفً التعلٌم فً باإلحباط الطالب لشعور تدعو أسباب هناك

 :  األسباب هذه ومن الصفً للنظام ومخل مشاكس طالب

 . الطبٌعً السلوك معاٌٌر لهم ٌحدد لم وهو طبٌعً بشكل ٌسلكوا أن طالبه من المعلم طلب -

 . الجماعٌة التعلٌمٌة النشاطات ببعض المشكلة هذه وتحل أحٌانا الصعب الفردي التعلم زٌادة -

واألخرى  الفترة بٌن راحه إعطاء دون التعلٌمٌة للمواد إعطابه فً المعلم سٌر سرعة -

 .   للطالب

 االنتباه: جذب إلى الطالب مٌل -3

 المعلم اهانتب جذب نحو ٌسعى الدراسً التحصٌل فً النجاح عن ٌعجز الذي الطالب إن    

 االنتباه بتوزٌع المشكلة هذه تعالج أن وٌمكن والمزعج  السٌا سلوكه طرٌق عن اآلخرٌن والطالب

 . طالبه إرضاء المعلم ٌستطٌع حتى الطالب بٌن العادل

 :مصادر المشكالت الصفٌة 

 مشكالت تنتج عن سلوك المعلم وهً : ) أ (

    .القٌادة المتسلطة جدا    -1

 اشدة أو غٌر الحكٌمة .القٌادة غٌر الر   -2

 انعدام التخطٌط .   -3

 حساسٌة المعلم الشخصٌة والفردٌة .   -4

 ردود فعل المعلم الزابدة للمحافظة على كرامته .   -5

 االطراد فً إعطاء الوعود والتهدٌدات .  -6

 استعمال العقاب بشكل خاطا وغٌر مجد .  -7

 التعلٌمٌة الصفٌة وهً : مشكالت تنجم عن النشاطات) ب ( 

 .اللفظٌة قتصار النشاطات الصفٌة على الجوانبا    -1

 تكرار النشاطات التعلٌمٌة ورتابتها .    -2

 عدم مالبمة النشاطات التعلٌمٌة لمستوى الطالب .    -3

 :الصفٌة وهً مشكالت تنجم عن تركٌب الجماعة  ) جـ (
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 العدوى السلوكٌة وتقلٌد الطالب لزمالبهم .    -1

 الجو العقابً الذي ٌسود الصف .    -2

 الجو التنافسً العدوانً .    -3

 اإلحباط الدابم والمستمر .    -4

 الدٌمقراطٌة غٌاب االستعدادات لألنشطة والممارسات    -5

 شٌوع جو الدكتاتورٌة فً الصف .    -6

 غٌاب الطمأنٌنة واألمان .    -7

 أسالٌب معالجة المشكالت الصفٌة

 -أسالٌب الوقاٌة :اوال: 

ً ٌتعامل معها هً التً ال تحدث أوال وهً التً ٌمكن تجنبها ن أسهل المشاكل السلوكٌة التحٌث أ

بوضع قواعد للنظام الصفً وصٌاغة تعلٌمات صفٌة وجعل الطالب مندمجٌن بأعمال مفٌدة 

واستخدام تقنٌات مختلفة . وٌمكن تقلٌل التعب بإعطاء فترة راحة قصٌرة تتخلل األنشطة التعلٌمٌة 

ناسبة من الٌوم الدراسً إلعطاء التعٌنٌات الصعبة مثل أوقات وتفٌد النشاطات وتحدٌد األوقات الم

 الصباح حٌث ٌكون الطالب مستعدٌن لذلك .

 استخدام التلمٌحات غٌر اللفظٌة :  ثانٌا:

وذلك باستخدام النظر إلى الطالب المنشغلٌن بالحدٌث مع بعضهم أو التربٌت على الكتف أو 

 التحرك نحو الطالب المخل بالنظام .

 - مدح السلوك غٌر المنسجم مع السلوك السٌئ :: ثالثا

حٌث ٌمدح الطالب على السلوكٌات المرغوبة إلٌقاف السلوك الذي ال ٌنسجم مع سلوكٌات الطالب 

الجٌدة مثل مدح المعلم للطالب الذٌن ٌجلسون فً مقاعدهم أثناء االستجابة لسؤال ما. و ٌجٌبون 

 .عندما ٌؤذن لهم 

 -رٌن : مدح الطالب اآلخرابعا:

 حٌث ٌقوم المعلم بمدح طالب الصف مجتمعٌن ثم ٌقوم بمدح طالب ما ألدابه وممارسته عمل ما .

 التذكٌر اللفظً البسٌط : خامسا: 
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إذا لم ٌجد التلمٌح لدى طالب ما ولم ٌوقف سلوكه المخل بالنظام فإن استخدام تذكٌرات تلفظٌه ٌمكن 

به فً إكمال النشاط ،  وٌبغً أن ٌركز المعلم على أن تعٌده للمسار الصحٌح واالنتظام مع زمال

 السلوك ولٌس على الطالب .

 االنضباط الذاتً : سادسا: 

 .من قبل المعلم على أن ٌكون المعلم قدوة فً كل تصرفاتهاالنضباط الذاتً 

 

 

 التدرٌس مهارات

 : هً القدرة على اداء عمل او عملٌة معٌنة بطرٌقة متقنة.مفهوم المهارة

هً القدرة على اداء عمل/نشاط معٌن ذى عالقة بتخطٌط التدرٌس وتنفٌذه وتقوٌمه بطرٌقة  :ة التدرٌسمهار

 متقنة بحٌث ٌحقق االهداف التربوٌة.

 :التدرٌس مهارات

 من ٌشمله بما التدرٌسً أدابه تقٌٌم هو العملٌة التربٌة فً المعلم/ الطالب  تقٌٌم فً الربٌس البعد إن

 التربٌة تجربة فً المعلم/ الطالب نجاح أن ٌعنً مما ، وتقوٌمه وتنفٌذه الدرس تخطٌط مهارات

 األساسٌة، التدرٌس مهارات من وتمكنه إلمامه ٌعنً العملٌة

 التدرٌس مهارات بتحدٌد عنٌت التً االجتهادات من العدٌد على التربوي األدب وٌشتمل

 كل ٌعبر ,ربٌسة أقسام الثث إلى تقسٌمها االجتهادات زأبر من أن غٌر ,محاور عدة فً وتصنٌفها

   -وهً: الثالث التدرٌس عملٌة مراحل من مرحلة عن قسم

 . التخطٌط -1

 .التنفٌذ   -2

 .التقوٌم -3

 هً عملٌة تهٌا لعملٌة التدرٌس وتنقسم عملٌة التخطٌط لعدة مستوٌات .و :اوال: تخطٌط التدرٌس 

 :الخطة بعٌدة المدى -أ 
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لدراسً بأكمله على مستوى عام دراسً أو فصل دراسً وفٌها ٌتم وضع خطة تدرٌسٌة للمقرر ا

 كامل.  وتتضمن :

 األهداف العامة للمادة الدراسٌة.  .1

 موضوعات المادة الدراسٌة .2

 الدراسٌة على أسابٌع الدراسة . جدول زمنً ٌحدد توزٌع موضوعات المادة .3

 تحدٌد الستراتٌجٌات التدرٌس واألنشطة التعلٌمٌة التً سٌتم استخدامها . .4

 الدراسٌة ككل. دٌد الوسابل التعلٌمٌة التً ستستخدم على مستوى تدرٌس المادةتح .5

 تحدٌد أسالٌب التقوٌم . .6

 الخطة متوسطة المدى : -ب 

الدراسٌة ولها مكونات الخطة بعٌدة المدى  وتتم على مستوى فصل أو وحدة من المادة             

 ذاتها .

 ( :درس الخطة قصٌرة المدى ) الخطة الٌومٌة أو خطة ال -ج 

 ٌعد اإلٌمان بأهمٌة التخطٌط للدرس دافع قوي إلتقان تلك المهارة ، ومن                 

  أسباب أهمٌتها أنها:             

 ٌساعد الطالب/المعلم على تنظٌم أفكاره وترتٌبها وبالتالً تحمٌه من التخبط واالرتجال  .1

 دة المناسبة للمتعلمٌن. ٌتٌح له الفرصة لتحدٌد عناصر المحتوى واختٌار الما .2

 تتٌح له الفرصة لتحدٌد أسالٌب التدرٌس المناسبة واألنشطة التعلٌمٌة والتقوٌمٌة الفعالة. .3

 ومن أهم مهارات التخطٌط الٌومً للتدرٌس :

 مهارة تحدٌد وصٌاغة األهداف التدرٌسٌة : – 1

 وتكمن أهمٌة تحدٌد األهداف التدرٌسٌة  فً كونها  تعد: 

   فً تخطٌط التدرٌس .موجه ربٌس 

 . معاٌٌر دقٌقة الختٌار طرق التدرٌس األنشطة التعلٌمٌة المناسبة 

 . تسهل عملٌة التعلٌم والتعلم ألن المتعلم ٌعرف ما ٌتوقع منه 
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  .تساعده على تفعٌل االتصال بٌنه و بٌن المتعلمٌن 

 ناسبة تزٌد من فعالٌة التدرٌس و تساعده على تحدٌد واختٌار أسالٌب التقوٌم الم 

 شروط صٌاغة األهداف التعلٌمٌة  التً ٌجب مراعاتها:

 أن ٌكون الهدف واضح ومحدد . .1

 أن ٌكون قابل للقٌاس والمالحظة . .2

 أن ٌكون إجرابً ٌصف السلوك المتوقع من المتعلم . .3

 أن ٌناسب الهدف مستوى المتعلمٌن . .4

 أن تكون األهداف شاملة للمعلومات واالتجاهات والقٌم االٌجابٌة . .5

 أال ٌحتوي على ناتجٌن تعلٌمٌٌن معا . .6

 مكونات الهدف الصحٌح : 

 أن + فعل سلوكً + المتعلم + ناتج التعلم + مستوى األداء + شرط األداء .

وٌجب أن ٌلم الطالب/المعلم بجمٌع جوانب ومستوٌات التعلم وكٌفٌة صٌاغة األهداف والمهارات 

 المكتسبة بكل منها .

 وى :مهارة تحدٌد المحت  - 2

 عند تحدٌد الطالب/المعلم للمحتوى وتنظٌمه  ٌجب علٌه أن ٌراعً :

 . الرجوع فً تحدٌد المحتوى للمصادر والمراجع المتعددة والحدٌثة إلثراء المحتوى 

 . مراعاة مناسبة المحتوى لمستوى المتعلمٌن وخصابصهم ومٌوله وحاجاتهم 

 مٌن وبٌبتهم .وظٌفٌة المحتوى وذلك بارتباط المحتوى بواقع المتعل 

 . مراعاة صحة المحتوى ودقته وحداثته 

 . أن ٌكون مناسب للوقت المخصص 

 : مهارة اختٌار استراتٌجٌات التدرٌس وأنشطة التعلم – 3

تتنوع استراتٌجٌات التدرٌس وتتعدد مما ٌلقً عبء أكبر على الطالب / المعلم فً اختٌار طرٌقة 

 التدرٌس الناجحة :التدرٌس المناسبة ومن أسس اختٌار طرٌقة 
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 . األهداف التدرٌسٌة ومستوٌاتها 

 . خصابص المتعلمٌن 

  الوسابل واإلمكانات التعلٌمٌة المتاحة 

 . مدى توفر مصادر التعلم 

 وٌجب أن ٌتوفر فً الطرٌقة المختارة معاٌٌر الطرٌقة الجٌدة وهً أن :

 . تثٌر دافعٌة التالمٌذ وتفجر طاقاتهم 

 . تراعً حرٌة المتعلم 

 الفروق الفردٌة .تراع ً 

 . تنمً مهارات التفكٌر 

 . ًتنمً العمل الجماع 

 . تكسب الثقة بالنفس 

 . تتصف بالوظٌفٌة 

 . تتضمن أسالٌب متنوعة 

 مهارة اختٌار الوسابل التعلٌمٌة : – 4

 على الطالب/المعلم أن ٌختار أنسب الوسابل التعلٌمٌة على ضوء المعاٌٌر التالٌة: 

 لٌمً واألهداف .مناسبتها للمحتوى التع 

 . اإلمكانات المتاحة 

 . أعداد التالمٌذ ومستواهم 

 . الحداثة والدقة العلمٌة والتنوع 

 . سهولة االستخدام 

 مهارة اختٌار أسالٌب التقوٌم : – 5
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ال بد للطالب/المعلم ِمن تحدٌد األسالٌب المناسبة لقٌاس مدى تحقق األهداف التعلٌمٌة المخطط لها 

لٌب التقوٌم البد من التأكد من مناسبتها لألهداف ومستوٌاتها ، وخصابص وعند اختٌاره ألسا

 المتعلمٌن وقدراتهم ، مع مراعاة التنوع والتعدد ، والشمول واالستمرارٌة فً عملٌة التقوٌم .

 ثانٌا : مهارات تنفٌذ التدرٌس :

 تتعدد المهارات التدرٌسٌة المتعلقة بتنفٌذ التدرٌس وهً :

 بة للتدرٌس :مهارة التهٌ – 1

هً أول مهارات تنفٌذ التدرٌس، فعلًِ الطالب/المعلم أن ٌبتكر وٌبحث عن كافة األسالٌب والوسابل 

 التً تثٌر اهتمام المتعلمٌن وتزٌد دافعٌتهم للتعلم ،وتجذب انتباههم لما سٌتم تعلمه 

 مهارة الشرح : – 2

 للنجاح فً العملٌة التدرٌسٌة امتالك الطالب/المعلم  لمهارة الشرح أهم ما ٌجعله متهٌا 

 : وللشرح ثالثة أنواع

o  الشرح اإلٌضاحً : وٌستخدم إلٌضاح ماهٌة األشٌاء واألفكار واأللفاظ وٌستخدم لإلجابة

 على أسبلة ما ؟ متى؟ أٌن ؟ أي ؟ .

o  الشرح الوصفً : وفٌه ٌتم وصف عملٌة أو إجراء أو تركٌب وٌجٌب على أسبلة كٌف ؟ 

o ٌه ٌوضح األسباب أو العوامل التً أدت لحدوث ظاهرة أو حدث ما) الشرح السببً : وف

 لماذا؟( 

 وٌنبغً على الطالب/المعلم عند الشرح :

 . استخدام لغة سلٌمة وواضحة ومناسبة لمستوى المتعلمٌن 

 . عرض الدرس بسرعة تناسب مستوى المتعلمٌن 

 . شرح الدرس بأسلوب منطقً ومترابط ومتسلسل 

  المشاركة والفعالٌة فً الموقف التدرٌسً .تشجع المتعلمٌن على 

  الحرص على ربط المادة الدراسٌة بحٌاة المتعلمٌن واهتماماتهم وإبراز الجوانب التطبٌقٌة

 للدرس 

 . تنوٌع  األنشطة التعلٌمٌة ووسابل الشرح 
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 . تغطٌة العناصر الربٌسة للدرس 

 . التأكد من فهم المتعلمٌن لكل عنصر من عناصر الدرس 

 من المحاضرة على عناصر الموضوع واألنشطة المختلفة بصورة مناسبة.توزع ز 

 مهارة التفاعل اللفظً وغٌر اللفظً : – 3

التفاعل اللفظً: ٌعد من أهم مهارات تنفٌذ الدرس وه ٌعتمد على اللغة المنطوقة وٌتطلب أن ٌكون 

 الطالب/المعلم  قادرا  على :

 لصحٌحة .سالمة النطق وإخراج الحروف من مخارجها ا 

 . سالمة التراكٌب اللغوٌة وغنى المفردات 

 . ًتسلسل الكالم وتنوٌع طبقات الصوت بما ٌخدم الموقف التعلٌم 

  التفاعل غٌر اللفظً : وٌعتمد على الرموز والحركات غٌر اللفظٌة ، وٌتضمن استخدام

شارات الكلمات والجمل المكتوبة ، والرسوم والبٌانات ، اللجوء للرموز البصرٌة واإل

الحركٌة وتعبٌرات الوجه ونظرات العٌنٌن واإلٌماءات وحركات الجسم وتوظٌف 

 الصمت .

 مهارة إثارة الدافعٌة : – 4

 وعلى الطالب / المعلم أن ٌكون قادرا  على:

  تنوٌع الحركة فال تبقى فً وضع واحد طوال الوقت ولكن ٌجب أن ٌتم ذلك بقدر من

 الطالب . التوازن حتى ال ٌحدث تشتت النتباه

 . توظٌف اإلٌماءات بالرأس أو الحركة أو تعبٌرات الوجه أو حركة الجسم 

 . تركٌز االنتباه سواء تم ذلك باللغة اللفظٌة أو غٌر اللفظٌة 

 . توظٌف الصمت ، تحوٌل التفاعل ، أسلوب التعاقد 

 مهارة توجٌه األسبلة الصفٌة : – 5

 لها  ٌمكن:الستخدام األسبلة الصفٌة أهمٌة كبٌرة فمن خال

 . التمهٌد للدرس وإثارة انتباه المتعلمٌن وتركٌزهم 
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 . ًضبط الموقف التدرٌس 

 . تشجٌع الطالب على طرح األفكار ومناقشتها كذلك تنمٌة مهارات التفكٌر 

 . ًزٌادة مشاركة الطالب وفعالٌتهم فً الموقف التدرٌس 

 . تقوٌم مدى ما تحقق من أهداف الدرس 

لم عند صٌاغتها أن ٌراعً أن تكون واضحة ،محددة ، مناسبة لمستوى وٌجب علً الطالب/المع

المتعلمٌن ،أال ٌوحً باإلجابة ، البعد عن أسبلة التخمٌن ، والتركٌز على األسبلة فً المستوٌات 

 العقلٌة العلٌا .

 أما عند توجٌه األسبلة فٌجب علٌِه أن ٌراعً:

 . التوزٌع العادل لألسبلة 

  طرح السؤال إلتاحة الفرصة للطالب للتفكٌر فً اإلجابة إعطاء وقت مناسب بعد 

 . لزوم الصمت بعد سماع اإلجابة 

 . توجٌه السؤال قبل اختٌار المجٌب ، و إعادة توجٌه السؤال 

 . اختٌار الوقت المناسب لتوجٌه السؤال والتصرف بشأن إجابة الطالب 

 مهارة استخدام وسائل التعلم وتقنٌاته المختلفة : – 6

 :عملٌة التعلٌم والتعلم ة الوسابل التعلٌمٌة ودورها فً تحسٌنأهمٌ

 ٌمكن تلخٌص الدور الذي تقوم به الوسابل فً تحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم بما ٌلً:

 استثارة اهتمام المتعلمٌن  وتشوٌقهم إلى الدرس.  .1

 إثراء التعلٌم  وتوسٌع خبرات المتعلمٌن . .2

 لٌمة عن األشٌاء.تساعد الطالب على تكوٌن مفاهٌم س .3

 تعزز إمكانٌة مشاركة الطالب بفاعلٌة فً عملٌة التعلم . .4

 تنمً لدى الطالب القدرة على التأمل ودقة المالحظة، وحب االستطالع. .5

 تقدم خبرات واقعٌة تدعو الطالب إلى النشاط الذاتً .  .6

 مهارة اإلدارة الصفٌة )إدارة الموقف التعلٌمً( : – 7
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 الناجحة للموقف التدرٌسً أن : ٌنبغً لتتحقق اإلدارة

 . توفر بٌبة تعلم مناسبة 

 . ٌتوفر الضبط والنظام طوال الوقت 

  ٌكون هناك اتفاق بٌن المعلم / والمتعلم على القواعد السلوكٌة المطلوبة منهم من أول ٌوم

 تلتقً بهم .

  الحرص على شغل وقت الطالب ومشاركتهم فً جمٌع األنشطة حتى ال تعطٌهم وقت

 ب أو الملل .للشغ

 . مراعاة الفروق الفردٌة ومراعاة قواعد الثواب والعقاب 

 . مواجهة المواقف الطاربة بحزم وتمكن وضبط النفس وتجنب االنفعال 

 . ًإثارة الدافعٌة وتفعٌل التفاعل الفظً وغٌر اللفظ  

 مهارة الغلق : – 8

د المتعلمٌن على تنظٌم المعلومات على الطالب / المعلم إنهاء الموقف التعلٌمً بصورة مناسبة تساع

فً أذهانهم مما ٌحقق لهم االستٌعاب والفهم ،وأن ٌلخص الدرس بصورة تبرز عناصره الربٌسة ، 

 واالنتهاء من الدرس فً الوقت المحدد .

                                  ثالثا : مهارات تقوٌم التدرٌس :

ب القوة والضعف واقتراح سبل عالج جوانب الضعف وتعزٌز جوانب عملٌة شاملة تبدا باكتشاف جوان :التقوٌم

 القوة.

 :تحدٌد جوانب القوة والضعف. التقٌٌم

 : اعطاء وصف كمً او كٌفً للشًء المراد قٌاسه.القٌاس

 ادوات تقوٌم المتعلم:

 االختبارات الموضوعٌة(. -االختبارات التحصٌلٌة )فً المجال المعرفً -1

 المقابلة(. –مالحظة ال )فً المجال الوجدانً -2

 .االختبارات الشفوٌة( -)اختبارات االداء فً المجال المهاري -3
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 :وٌجب أن ٌراعً

 مٌة سابقة التحدٌد .ارتباط التقوٌم باألهداف التعلً .1

 تنوٌع وسابل التقوٌم وأدواته مع مراعاة اإلمكانات المتاحة . .2

 ، انسانٌاَ ، مستمرا  ، تعاونٌا .  4أن ٌكون التقوٌم شامال  .3

 أن ٌشجع الطالب أسالٌب التقوٌم الذاتً.    .4

 

 التربٌة البٌئٌة تدرٌس فً ٌومٌة درس لخطة نموذج

                                                                                   

 التربٌة البٌئٌة:  المادة

 النفاٌات      : الدرس موضوع

 دقٌقة 45الزمن :               االولى :  المرحلة                              \التارٌخ 

 للدرس الخاصة االهداف: اوال  

 والمفاهٌم الحقابق اكتساب على التالمٌذ مساعدة الى الدرس ٌهدف: العلمٌة والمفاهٌم الحقابق .1

 : التالٌة العلمٌة

  النفاٌات ، اضرار النفاٌات ، البٌبة النظٌفة ، البٌبة الملوثة ، االتجاهات نحو البٌبة.  

 : السلوكٌة االهداف: ثانٌا  

 : ان على قادر الب الط ٌكون ان الدرس هذا نهاٌة فً اتوقع

 ٌعرف مفهوم النفاٌات. -1

 ٌمٌز بٌن انواع النفاٌات . -2

 ٌوضح معنى النفاٌات الخطرة مع اعطاء امثلة عنها . -3

 ٌربط بٌن النفاٌات واالمراض التً تصٌب االنسان . -4
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 ٌقارن بٌن انواع النفاٌات وشدة تاثٌرها على البٌبة. -5

 ٌتعرف على طرق التخلص من النفاٌات. -6

 وطرابق التدرٌس:  التعلٌمٌة سابلالو: ثالثا  

 . افالم، صور،  ملصقات،  ملونة اقالم،  نستخدم الوسابل التالٌة : السبورة

 إلقابٌة( – حوارٌة – استنتاجٌه –االستجوابٌة) الطرٌقة طرابق التدرٌس سنستخدم

 : الدرس سٌر خطوات : رابعا  

 دقائق( 5( )التمهٌد) المقدمة 

ما تطرقنا له فً المحاضرة السابقة عن البٌبة وعن المشكالت  عن لسابقةا بخبراتهم الطالب اناقش

نموذج من الصور التً  عرض تنظٌم خالل التً تواجهها بسبب سوء استخدام االنسان لها  ومن

ان سوء االستخدام سٌؤدي الى تراكم  الى معهم اصل حتى تبٌن سوء استخدام االنسان للبٌبة ،

السؤال المباشر ما المقصود  الى معهم اصل المناقشة حتى فً معهم استدرج ثم. النفاٌات فً البٌبة 

بالنفاٌات ؟ ومن ٌقوم بطرح هذه النفٌات واكتب السؤال على السبورة . ثم اذكر ان درسنا الٌوم هو 

 مفهوم النفاٌات فً البٌبة .

 دقٌقة:( 33) الدرس  عرض

واترك المجال لتنبؤات الطلبة حول  المقصود بالنفاٌات ومن اٌن تاتً  حول الطلة مناقشة

 الموضوع واكتب االسبلة حول الموضوع على السبورة:

 ماهً مصادر النفاٌات؟ -س

 هل تعتقد ان النفاٌات تشكل مصدر خطر حقٌقً على االنسان؟ -س

 ماهً انواع النفاٌات؟ -س

 من منكم ٌستطٌع ان ٌحدد اخطر انواع النفاٌات ؟ -س

 للنفاٌات على االنسان وعلى البٌبة؟ماهً االثار السلبٌة  -س

 ما هً افضل الطرق للتخلص من النفاٌات؟ -س

 ومن خالل االجابة على االسبلة والمناقشة اقوم باكمال شرح الدرس.
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واترك المجال امام الطلبة للتناقش فٌما بٌنهم وتبادل االراء واالفكار وهذا النقاش ٌتم ضمن مجامٌع 

(من الطلبة من خال التوصل لالجابات االقرب الى  8 -6ضم )من صغٌرة اقم بتحدٌدها مسبقا ت

 الدقة و ٌتم كتابتها على السبورة لتلخٌص المادة الدراسٌة للموضوع .

 دقائق 13 -5خامسا :غلق الدرس 

 ٌختار المدرس احد  النوعٌن لغلق الدرس  اما :

 غلق المراجعة: وٌتضمن تلخٌص وابراز النقاط المهمة للدرس. -1

 قوم المدرس برسم مخطط )خرٌطة مفاهٌم ( على السبورة.مثال ٌ

 اغالق التقوٌم: وٌتم من خالل اسبلة تطرح على الطلبة للتاكد من مدى استٌعابهم للدرس . -2

 ومن امثلتها:

 ماهً انواع النفاٌات؟ -س

 قارن بٌن النفاٌات الصلبة والسابلة؟ -س

 كٌف تؤثر النفاٌات على صحة االنسان ؟ -س

 النفاٌات البٌبة؟ كٌف تضر -س

 سادسا: الواجب البٌتً:

 تحضٌر الموضوع المقبل حسب المادة المقررة.

 اعداد تقرٌر مختصر على شكل مخطط ٌذكر فٌة الكالب تعرٌف النفاٌات وانواعها.

 دفتر وفً البٌت فً عنها االجابة او الدرس بموضوع المتعلقة االسبلة الطلبة بكتابة ٌقوم       

 .. خاص

 الموضوع هذا لتدرٌس المدرس اعتمدها والتً استخدمت التً المصادر تكتب:  المصادر:  سابعا

. 

  الخطة لتحسٌن المالحظات: ثامنا

 فً الستعمالها الخطة تبدٌل او لتعدٌل تسجٌلها ضرورة الخطة صاحب ٌرى التً مالحظات

 . افضل بشكل المستقبل

 



25 
 

 


