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المقدمة:
يعد المعمم محور العممية التعميمية وركيزتيا األساس في تربية النشء تربية صالحة وفق تعاليم ديننا اإلسالمي
الحنيف؛ وليذا تحظى برامج إعداد المعمم بالمممكة العربية السعودية باىتمام متزايد من الباحثين والتربويين من أجل
إعداد المعمم الكفء القادر عمى أن يؤدي أدواره التربوية المنوطة بو.
وتأتي التربية الميدانية في مقدمة مكونات برنامج إعداد المعمم التي تحظى باالىتمام؛ فيي البوتقة التي
تنصير فييا مكونات اإلعداد النظري التربوي منو واألكاديمي؛ ففييا تتاح الفرصة لمطالب المعمم وضع كل ما اكتسبو من
معارف ونظريات وميارات موضع التنفيذ بإشراف متخصص يكفل لو تغذية راجعة تساعده عمى تعديل سموكو التدريسي
وتطويره ــ فبدون التربية الميدانية تصبح برامج إعداد المعمم برامج نظرية ربما تكون فائدتيا محدودة؛ بل عديمة
الجدوى.
ونظ ار لمكانة التربية الميدانية؛ اتجيت إلييا أنظار أصحاب السعادة ممثمين بعميد كمية العموم واآلداب بشرورة
الدكتور /محمد بن ىادي الشيري  ،ووكيمي الكمية الدكتور /عمي الرياني ،والدكتورة  /إيمان المييبي ،وكذلك
المتخصصين في التربية ـــ بالرعاية والقاء الضوء عمى المزيد من الفعاليات الالزمة لتطوير األداء فييا عمى مستوى
أعضاء ىيئة التدريس ،وعمى مستوى الطالب؛ لذا قام قسم التربية ورياض األطفال بالعديد من المبادرات لتطوير التربية
العممية خالل األعوام الثالثة الماضية ،كما تم تكميف فريق من األعضاء في القسم بمتابعة التنفيذ وجمع وتنسيق المادة
العممية ،وتمك المبادرات ،وتقديميا في صورة تكفل تحقيق استمرار التطوير ،والتقدم في ىذا المجال .
ويجمع في ذلك بين الدليل والتقرير الذي يتخذ منيجاً عممياً يبدأ بعرض مفيوم التربية الميدانية ،وتحديد
األىداف ،والمحتوى ،كما يرسم صورة لمممارسات واإلجراءات المتبعة لتخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس في التدريب الميداني
ومتابعتو من خالل توضيح أسموب اإلشراف ،وضوابط العمل التي تحكم عمل المشاركين ،باإلضافة إلى بيان أسموب
التقويم ونظام تقدير الدرجات كما يقدم مالحق باستمارات التقويم  ،والخطابات الرسمية المرتبطة ،ويبرز بالصور ما تم
إنجازه من برامج وفعاليات في ىذا المجال.
وختاما ال يسعنا إال أن ندعو اهلل (تعالى) أن يحظى ىذا العمل بالقبول ،وأن يساىم في تطوير التربية الميدانية
حتى تؤتي ثمارىا المرجوة ــ وىو ولي ذلك والقادر عميو.

فريق اإلعداد والمراجعة
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الفصل األول ـ المفاىيم النظرية في التربية الميدانية
تمييد:
 مف الميـ قبؿ الشروع في اإلشراؼ عمى التربية الميدانية لممشرفيف ,أو ممارستيا من قبل
المتدربين اإللمام واالطالع عمى المصطمحات األساسية والميمة في ىذا المجال وفيما يأتي
بعض تمك المصطمحات:

المحور األول ــ مفاىيم ومصطمحات في التربية الميدانية :
 التربية الميدانية :خبرة ىادفة تُقدـ بصورة تطبيقية إلعداد الطالب المعمـ؛ حيث تتيح لو الفرصة
لممارسة العممية التعميمية بصورة فعمية بالميداف التربوي ،مف خبلؿ عدة مراحؿ وىي (مرحمة
المشاىدة ،ومرحمة التدريس التجريبي ومرحمة التدريس الفعمي).
 مرحمة المشاىدة :نشاط يقوـ بو الطالب المعمـ يتعرؼ مف خبللو عمى البيئة المدرسية والصفية
والنشاطات التدريسية لممعمـ المتعاوف في مواقؼ التعمـ والتعميـ خبلؿ األسبوعيف األوليف.
 مرحمة التدريس التجريبي :نشاط يقوـ بو الطالب المعمـ بتنفيذ حصص تجريبية (ال تحتسب مف
مراحؿ التقويـ النيائي لمطالب) بإشراؼ المعمـ المتعاوف ومشرؼ التربية الميدانية ،ويمتد منذ بداية
األسبوع الثالث إلى نياية األسبوع الرابع.
 مرحمة التدريس الفعمي :نشاط يمارس مف خبللو الطالب المعمـ دور المعمـ الرسمي؛ حيث يقوـ
بكافة المياـ والواجبات التدريسية،وتبدأ مف بداية األسبوع الخامس إلى نياية األسبوع الخامس
عشر.
 المشرف التربوي :أحد أعضاء ىيئة التدريس مف قسـ التربية تخصص "مناىج وطرق التدريس"ػ
يستثنى التخصص في حالة نقص أعداد المشرفيف ػالذي يكمؼ باإلشراؼ عمى الطالب المعمـ في
مقرر التربية الميدانية لمحكـ عمى مستوى أدائو في ضوء معايير محددة.
 المشرف العممي :أحد أعضاء ىيئة التدريس الذي يقوم بميمة اإلشراف عمى الطالب المعمم في
جوانب التخصص .
 الطالب  /المعمم :الطالب المنتظـ أو المنتسب في أقساـ الكمية (الدراسات اإلسبلمية ،والمغة
وينفذ
العربية ،وعموـ الحاسب ،والمغة اإلنجميزية ،والرياضيات ،والكيمياء) في المستوى الثامف ُ
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مراحؿ التربية الميدانية في إحدى مدارس التعميـ العاـ استكماال إلعداده الميني والتربوي ،وقد
اجتاز جميع مقررات البرنامج التابع لو بنجاح.
 المدرسة المتعاونة :إحدى مدارس التعميـ العاـ الحكومية التي يمارس بيا الطالب  /المعمـ مقرر
التربية الميدانية.
 مدير المدرسة المتعاونة :الشخص المسئوؿ عف إدارة المدرسة المتعاونة ،ويقدـ المساعدة لمطالب
المعمـ أثناء فترة التربية الميدانية.
 المعمم المتعاون :المعمـ الرسمي في المدرسة المتعاونة الذي يرافؽ الطالب المعمـ أثناء فترة التربية
الميدانية.
 الورش التدريبية:مجموعة لقاءات أسبوعية منتظمة موجية لمطالب المعمـ يقدميا أعضاء ىيئة
التدريس بقسـ التربية ورياض األطفاؿ ،تتناوؿ مواضيع ذات عبلقة باألداء التدريسي ،عمى شؾ
ورش تدريبية ومناقشات عممية وتبادؿ خبرات مف خبلؿ العصؼ الذىني ،والدروس النموذجية،
والتعميـ اإللكتروني ،والتواصؿ االجتماعي.


تقويم الطالب  -المعمم :تقويـ درجة أداء الطالب المعمـ مف خبلؿ حقيبة تقويمية متنوعة تشتمؿ
عمى :استمارة(المبلحظة العممية ،األداء التدريسي ،تقويـ مدير المدرسة لمطالب المعمـ ،تقويـ المعمـ
المتعاوف  ،حضور ومشاركة في الورش التدريبية ،الحضور والغياب لمطالب المعمـ)

المحور الثاني ــ أىمية التربية الميدانية :
ُيمكف تمخيص أىمية التربية الميدانية في النقاط الثبلث اآلتية:
 -توفير فرصة عممية لتطبيؽ المفاىيـ والمبادئ والنظريات التربوية.

 -إتاحة الفرصة أماـ الطالب المعمـ لممارسة المياـ التربوية بصورة عممية.

 -إتاحة الفرصة أماـ الطالب/المعمـ الكتساب الميارات التربوية بصورة تدريجية منظمة.

المحور الثالث ــ أىداف التربية الميدانية:
تسعى التربية الميدانية إلى إعداد الطالب/المعمـ مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

-3

تييئتو لمعمؿ في البيئة المدرسية.

-5

تنمية شخصيتو لممارسة األدوار االجتماعية والمينية المختمفة.
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-3

التعرؼ عمى البيئة المدرسية بكافة عناصرىا.

-4

تنمية ميارتو عمى المبلحظة اليادفة التي تساعده عمى تعديؿ أدائو التدريسيوتطويره.

-5

إكسابو اتجاىاً إيجابيا نحو مينة التدريس واالنتماء ليا.

-6

مساعدتو عمى تطبيؽ المعارؼ والمفاىيـ والنظريات والمبادئ التربوية.

-7

تنمية مياراتو لمتخطيط لمتدريس ،وتنفيذه ،وتقويمو.

-8

تمكينو مف توظيؼ الوسائط والتقنيات التعميمية في الموقؼ التدريسي.

-9

تنمية روح المسئولية لديو تجاه المدرسة،والتبلميذ ،وأولياء األمور.

 -31إكسابو ميارات التقويـ الذاتي.

المحور الرابع ــ وصف المقرر:
جدول()4
التربية الميدانية
رمز المقرر

نيج ـ 8

الوحدات الدراسية

8

اجتياز الطالب المنتظـ جميع مقررات البرنامج بنجاح،
المتطمبات السابقة

ويسمح بالتسجيؿ في المقرر لمف يحمؿ مقر ار أو اثنيف عمى

األكثر بعد موافقة مجمس الكمية .أما الطالب المنتسب فيسمح

لو بحمل ثالثة مقررات كحد أعمى لمتسجيل.
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الفصل الثاني
كفايات التدريس ومياراتو
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى إلقاء الضوء عمى أىـ ميارات التدريس في مراحمو الثبلث (التخطيط ،
والتنفيذ ،والتقويـ)  ،وفيما يأتي عرض موجز لتمؾ الميارات في محاورىا الثبلثة:

المحور األول -ميارات اإلعداد والتخطيط لمدروس:
أىمية التخطيط لمدرس:
لتخطيط الدرس أىمية كبيرة لممعمـ ،والعممية التعميمية ككؿ؛ إذ أنو يساعد عمى:
-3

تنظيـ أفكار المعمـ وترتيبيا.

-5

تمكيف المعمـ مف مواجية المواقؼ التعميمية بثقة وروح معنوية عالية.

-3

تنظيـ عناصر الموقؼ التعميمي وتنظيـ تعمـ التبلميذ.

-4

تحقيؽ أىداؼ عممية التعمـ بسيولة ويسر.

أسئمة ميمة قبل التخطيط لمدرس:
ىناؾ جممة مف األسئمة يجب أف يضعيا الطالب  /المعمـ في االعتبار عند التخطيط لكؿ درس ،مثؿ:
-3

ما األىداؼ التعميمية التي ترغب في تحقيقيا؟.

-5

ما مدى ارتباطيا بأىداؼ الوحدة والمنيج الدراسي؟.

-3

كيؼ يمكف تحقيؽ األىداؼ بشكؿ أفضؿ (الطرائؽ والوسائؿ)؟.

-4

ما الخبرات واألنشطة التعميمية التي تتناسب مع ميمة تحقيؽ األىداؼ؟.

-5

كيؼ يمكف جعؿ عناصر الدرس ممتعة لممتعمميف؟.

-6

ما أساليب تفعيؿ مشاركة المتعمميف بفاعمية في الموقؼ التعميمي؟.

-7

ما األساليب المناسبة لتقويـ تعمـ التبلميذ والتأكد مف تحقؽ األىداؼ التعميمية؟.
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مكونات الخطة اليومية لمدرس :
أىـ
تعد الخطّة
يتييأ نفسياً وذىنياً
ّ
مسؤوليات الطالب /المعمم في التدريس ،إذ ّ
ّ
ّ
اليومية لمدرس مف ّ

تعميمية يحقّؽ معيا أىداؼ التعميـ
لتعميـ الطمبة ما يحويو الدرس مف معارؼ ومفاىيـ وخبرات ومواقؼ
ّ

المنشودة وتتكوف مف

:

4ـ البيانات األوليـة :
وىي البيانات التي تضع المعمـ في مواجية الموقؼ الذي سيعمؿ مف خبللو ،فيضع في ذىنو
عدد الطبلب الذيف يخطط ليـ ،والفروؽ الفردية بينيـ ،والتاريخ الذي سينفذ فيو الخطة ،وكذلؾ الصؼ ،
والموضوع ،وغير ذلؾ مف البيانات األولية التي تساعد عمى تصور المواقؼ التعميمية الفعمية .

4ـ مراجعة التعمم القبمي والتييئة الحافزة :
يقصد بالتعمـ القبمي مجموع المتطمبات األساسية مف المفاىيـ والحقائؽ والميارات والقيـ
واالتجاىات التي ترتبط مباشرة بموضوع الدرس واليدؼ منو  ،ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تقديـ بعض األسئمة
في بداية الحصة كتقويـ لما تعمموه ،ويمكف أف تتنوع التييئة عمى شكؿ قصة  ،أو لغز  ،أو غير ذلؾ مما
يجذب انتباه التبلميذ ويشوقيـ .

 5ـ تحديد أىداف الدرس:
ويقصد بيا تحديد األىداؼ التي ينتظر تحقيقيا في نياية الدرس ،بشكؿ سموكي دقيؽ عمى أف
تكوف واضحة ومحددة ،وقابمة لممبلحظة والقياس ،وتصؼ نواتج التعمـ .كما يجب أف تتنوع لتشمؿ
مجاالت األداء الثبلثة (نواتج التعمـ)  :المعرفية ،والميارية ،والوجدانية.
1ـ المجال المعرفي  :ويضـ جميع أشكاؿ النشاط الفكري لدى المتعمـ ،ويتضمف ىذا المجاؿ ستة
مستويات متنوعة ومتدرجة تبدأ بالتذكر ثـ الفيـ ثـ التطبيؽ ثـ التحميؿ ثـ التركيب ،وأخي اًر يأتي التقويـ .
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جـدول ()4
يبين بعض أفعال مستويات الجانب المعرفي
م

المستــوى

األفعـال المستخـدمـــة

3

التذكػر

يذكر  ،يتعرؼ  ،يحدد  ،يصؼ......

5

الفيػـ

يفسر  ،يشرح  ،يستنتج  ،يميز  ،يستدؿ  ،يترجػـ

3

التطبيؽ

يطبؽ  ،يحؿ  ،يستخدـ  ،ينفذ  ،ينظـ  ،يرتب......

4

التحميؿ

يحمؿ  ،يقسـ  ،يقارف  ،يشرح ......

5

التركيب

يبتكر  ،ينشئ  ،يصمـ ،يستنبط  ،يؤلؼ  ،يخطط ......

6

التقويػـ

يحكـ  ،يقدر  ،يقارف  ،يصمـ  ،يستخمص الحكـ......

(ب) المجال الوجداني  :ييتـ ىذا المجاؿ بالميوؿ والمشاعر والقيـ واالتجاىات واالنفعاالت
واألحاسيس واالعتقادات؛ ولذا كاف مف الصعوبة قياس األىداؼ في ىذا المجاؿ بدقة مف خبلؿ قوؿ
التبلميذ  ،ويمكف قياسيا مف خبلؿ فعؿ التمميذ وسموكو التمقائي في مواقؼ محددة .
جـدول ()5
يبيف بعض أفعاؿ مستويات الجانب الوجداني
م

المستوى

األفعـال المستخدمــة

3

االستقباؿ

وعيا ،يبدي رغبة ،ينتبو .......
يظير ً

5

االستجابة

يؤدي ،يتطوع ،يشارؾ......

3

التقويـ

يبدي تقدي اًر  ،يفضؿ ،يبدي رأيا في......

4

التنظيـ القيمي

يعبر عف كذا  ،يحدد كذا  ،يفاضؿ بيف كذا وكذا .......

5

التركيب القيمي

مستمر .......
ًا
تعاونا
يناقش بموضوعية  ،يظير
ً
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(ج) المجـال النفس الحركي(المياري) :
يعكس ىذا المجاؿ خبرة المتعمـ في المجاؿ المعرفي والمجاؿ الوجداني  ،ويتناوؿ ميارات القراءة
والكتابة والخطابة والرسـ ...كما يتناوؿ ميارات الحركات الجسمية .

ويصنؼ ىذا المجاؿ إلى عدة مستويات:
ّ

جـدول ()6

يبين بعض أفعال مستويات الجانب النفس الحركي

التعريف

م

المستوى

3

المحاك ػ ػ ػ ػ ػػاة تعني التقميد لحركة أو مجموعة حركات بعد مبلحظتيا.

5

المعالجة

تعني أداء الحركة بناء عمى تعميمات وليس عمى المبلحظة

3

الػ ػػدق ػ ػػة

تعني أف يصؿ األداء إلى مستوى عاؿ مف الدقة واالنضباط

4

الت اربػ ػػط

تعني تحقيؽ التناسؽ بيف سمسمة مف الحركات

5

التطبيـــــع

تعني الوصوؿ إلى أعمى درجة مف األداء أو الميارة بأقؿ طاقة ممكنة

 6ـ تحديد محتوى الدرس:
وتتضمف رسـ الخطوط العريضة لمدرس بكتابة العناصر ،والنقاط الميمة والمناسبة لتحقيؽ كؿ
ىدؼ ،واألدلة والشواىد التي تثرييا مع ربطيا بالحياة وواقع التبلميذ .

 7ـ األنشطة التعميمية :
ىى التي يمارسيا التبلميذ أو المعمـ أثناء تنفيذ الدرس وتشمؿ األنشطة المسموعة ،والمقروءة،
والمكتوبة ،والمرئية؛ مما يجذب التبلميذ ويحفزىـ لمدراسة والتعمـ .

 8ـ أساليب التعميم واستراتيجياتو :
وىي الخطوات التي سيتبعيا الطالب /المعمـ لتحقيؽ كؿ ىدؼ ،ونوع التفاعؿ الذي يمكف أف
يحدث في كؿ خطوة ،وكيفية توجييو ،والتغذية الراجعة المناسبة لو .فيكتب مثبلً :أسموب طرح األسئمة ،
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شيئا منيا ،أو يكتب مثبلً أسموب القصة ،فيسجؿ عنواف القصة التي
ويكوف بإثارة األسئمة التالية ويسجؿ ً
سيطرحيا عمى تبلميذه ،ومغزاىا أو اليدؼ منيا ،وكيفية توجيييا.

9ـ الوسائل التعميمية :
يسجؿ الطالب/المعمـ الوسيمة التعميمية لتنفيذ الدرس وكيؼ ومتى سيستخدميا.

 :ـ التقـويـم :
يسجؿ فيو الطالب  /المعمماألسئمة(البنائية  ،الختامية)التي سيطرحيا لمتأكد مف مدى تحقؽ
األىداؼ ،ويسجؿ مدى تمكف التبلميذ مف اإلجابة عنيا ،ونقاط الضعؼ والقوة التي اكتشفيا.

; ـ التعيينات والواجبات :
ىي التي تثري التعمـ ،وتجدد نشاط التمميذ وترسخ ما تعممو في الصؼ ،ويشترط أف تكوف واضحة
ومتنوعة ومناسبة لمتبلميذ ، ،فتكوف تعيينات كتابية ،أو سمعية ،أو مرئية  ،أو عممية .

 44ـ الزمن المتوقع إلنجاز كل ىدف :
توزيع زمف الحصة بيف أىداؼ الدرس يعيف المعمـ عمى االلتزاـ بوقت الحصة ،ويساعده عمى
تنظيـ األداء بشكؿ جيد .
 44ـ المراجع المتصمة بالدرس التي تزيد من فاعميتو :
تكوف مما يتيسر عمى التبلميذ الوصوؿ إلييا .
 44ـ الخط الجميل والكتابة الصحيحة واإلخراج الجميل .
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نموذج لمخطط درس بالطريقة األفقية

انًادج

تارَخ انذرش انحصح انصف

انىضائم انتؼهًُُح

انتًهُذ

ػُىاٌ انذرش
األهـذاف

َىع انهذف

انًحتىي

انُشاط غُر انصفٍ
انًراجغ

اضتراتُجُاخ
انتذرَص

(خطوات السير
في الدرس)

انسيٍ

انتقىَى

انتقىَى انختايٍ
انىاجة
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المحور الثاني ــ ميارات تنفيذ التدريس:
أوالً -طرق التدريس:

 مقدمة:

تتنوع طرؽ التدريس الحديثة تبعاً لتغير النظرة إلى طبيعة عممية التعميـ؛ فبعد أف كانت تعتمد

عمى الحفظ والتسميع اتسعت لتشمؿ المستويات اإلدراكية المعرفية؛ مما يتطمب إيجابية المتعمـ في التعميـ
بيدؼ إظيار قدرات الطمبة الكامنة واالرتقاء بيا .
أوال ـ طرق التدريس :

 مفيوم طريقة التدريس :
يقصد بالطريقة مجموعة مف اإلجراءات واألنشطة التي تظير عمى ىيئة أداءات يقوـ بيا المدرس
أثناء العممي ة التعميمية بيدؼ تيسير حدوث تعمـ التمميذ لموضوع دراسي معيف  ،أو لجزء منو  ،أو
لمعمومة ما .
 أسس نجاح طريقة التدريس:
 .3أف تكوف الطريقة مناسبة لسف الطبلب ومستواىـ الذىني والمعرفي.
 .5أف تأخذ الطريقة بمبدأ التدرج في عرض المعمومة  ،مف السيؿ إلى الصعب .
.3

أف تراعي الطريقة الفروؽ الفردية بيف الطبلب .

 .4أف يكوف دور الطالب فييا إيجابيا فاعبل نشطا .
.5

أف تعمؿ الطريقة عمى تنمية ميارة التفكير واإلبداع لدى الطبلب .

.6

أف تراعي الطريقة الجوانب النفسية والصحية والجسمية لمطبلب .

 .7أف تشمؿ الطريقة بعض جوانب السرور والمرح .
 مكونات طريقة التدريس:
 .3األىداؼ التعميمية.
 .5التحركات التي يقوـ بيا المعمـ وينظميا ليسير وفقيا في تدريسو.
 .3األمثمة ،والتدريبات والمسائؿ ،والوسائؿ المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ.
 .4السياؽ التعميمي والتنظيـ الصفي لمدرس.
 .5استجابات التبلميذ بمختمؼ مستوياتيـ والناتجة عف المثي ارت التي ينظميا المعمـ ويخطط ليا.
13
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 نماذج لطرق التدريس :

 الطريقة االستقرائية:

ىي طريؽ ينتقؿ العقؿ في التفكير فييا مف الخاص إلى العاـ ،ومف الجزء إلى الكؿ ،ومف الحاالت
الجزئية المفردة إلى القواعد العامة التي تنتظميا ،وىي تستخدـ بصورة أكبر مع تبلميذ المرحمة االبتدائية
الذيف يجيموف المجردات (القواعد العامة).
 oخطوات الطريقة االستقرائية:
 .3التمييد.
 .3الربط والموازنة.
 .3التطبيؽ.

.5عرض األمثمة الجزئية.
.4استنتاج القاعدة أو التعميـ.
.6التقويـ.

 طريقة المناقشة:

 oتعريف طريقة المناقشة:
ىي عبارة ع ف إدارة حوار شفوي بيف المعمـ والمتعمميف عمى أساس أف المعمـ ىو القائد ليذا الحوار
والموجو والمنظـ لو ،وتتوفر في ىذه الطريقة عممية اتصاؿ كاممة بيف المعمـ والمتعمميف ،كما يتخمميا
استخداـ الوسائؿ التعميمية والعروض العممية ،وممارسة لؤلنشطة التعميمية.
 oخطوات طريقة المناقشة:
 .3تحديد الموضوع الذي سيناقشو المعمـ مع التبلميذ ،وعناصر ىذا الموضوع ،وأبعاد كؿ عنصر.
 .5إعداد المدرس مجموعة مف األسئمة المرتبة التي تعطي إجاباتيا معمومات كافية عف كؿ عنصر
مف عناصر الموضوع.
 .3إلقاء المدرس ىذه األسئمة بترتيب إعدادىا نفسو عمى التبلميذ ،وينقح إجاباتيـ ويبمورىا.
 .4ربط المدرس في نياية الحصة بيف المعمومات الخاصة بكؿ عنصر مف عناصر الموضوع

وبعضيا في كؿ ما لو معنى.
 .5يخصص وقتاًلمتقويـ لموقوؼ عمى مدى تحقؽ أىداؼ الدرس.
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 طريقة حل المشكالت
نشاط تعميمي يواجو فيو المتعمـ مشكمة حقيقية ،يسعى لحميا مستخدماً ما لديو مف معارؼ وميارات سابقة
أو تـ جمعيا؛ وذلؾ بإجراء خطوات مرتبة تماثؿ خطوات الطريقة العممية في التفكير ليصؿ في النياية
إلى االستنتاج ،وىو بمثابة حؿ لممشكمة ،ثـ إلى التعميـ حتى يتحوؿ االستنتاج إلى قاعدة عممية أو
نظرية.
 oخطوات استراتيجية حل المشكالت:
 .3يصوغ المعمـ المشكمة بشكؿ صحيح ويدرب الطبلب عمى صياغة المشكمة بشكؿ صحيح.
 .5يشجع المعمـ الطبلب عمى االلتزاـ بخطوات حؿ المشكبلت ويحترـ طرؽ الحؿ التي يقدمونيا.
 .3يعطي المعمـ فرصة كافية لمطبلب لممشاركة بفاعمية في جمع وتصنيؼ ومقارنة وتحميؿ وتركيب
األدلة التي تدعـ المعمومات ،والوصوؿ إلى االستدالالت التي يمكف الدفاع عنيا.
 .4يعطي المعمـ فرصة كافية أماـ الطبلب كي يوجيوا األسئمة النقدية أو يقدموا تعميقات نقدية عف
المعمومات واألفكار أو االفتراضات التي تتـ مناقشتيا في الكتاب المدرسي أو في الفصؿ.
 .5يعطي المعمـ فرصة كافية أماـ الطبلب ليحددوا المشكبلت ويضعوا أسئمة مف أجؿ إجراء المزيد
مف التحقيقات واألبحاث.
 .6يعطي المعمـ فرصة كافية أماـ الطبلب ليقدموا بدائؿ لحؿ المشكبلت المشابية.
 .7يعطي المعمـ فرصة كافية أماـ الطبلب لتقويـ فعاؿ لمبدائؿ البلزمة لحؿ المشكبلت ،والدفاع
عف البدائؿ األكثر فاعمية.

 طريقة العصف الذىني Brain Storming
 مفيوم طريقة العصف الذىني:

تقوـ عمى الفصؿ "غير االصطناعي" بيف إنتاج األفكار مف جية وتقويميا ومحاكمتيا مف
جية أخرى ،وفييا يواجو األفراد مجموعة مف األسئمة ينبغي الرد عنيا بإجابات متعددة قدر
اإلمكاف ،ويعتبر "إليكسأوزبورف )A. Osbornاألب الروحي ليذه االستراتيجية.
 oخطوات العصف الذىني
 .3تحديد المشكمة ( موضوع الجمسة) .
 .5إعادة صياغة المشكمة ( موضوع الجمسة) .
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 .3البدء بعممية العصؼ الذىني( .ال يتـ تقويـ أي فكرة ميما كانت أثناء استمطار األفكار).
 .4إثارة المشاركيف إذا ما نضب لدييـ معيف األفكار .
 .5مرحمة التقويـ (الوصوؿ إلى األفكار التي تمثؿ المحصمة النيائية لئلجابة عف السؤاؿ).
 طريقة التعمم التعاوني:

 oمفيوم التعمم التعاوني:

طريقة تدريس تعتمد عمى تقسيـ المتعمميف إلى مجموعات تتراوح بي ػػف " 4ػ  " 6متعمميف مختمفي
القدرات واالستعدادات ،يعمموف معا نحو تحقيؽ أىداؼ مشتركة ،ويتفاعموف فيما بينيـ ،ويعتمد
بعضيـ عمى بعض متحمميف مسئولية تعمميـ وتعمـ زمبلئيـ ،ثـ يتـ تبادؿ الخبرات بيف المجموعات،
عمى أف يكوف دور المعمـ ىو التوجيو واإلرشاد ،وتنظيـ المواقؼ التعميمية ،واجراءات التقويـ.
 oخطوات طريقة التعمم التعاوني:
أوال  :مرحمة ما قبل التدريس (التخطيط):
 .3تحديد أىداؼ التدريس بالمجموعات المتعاونة.
وتشمؿ األىداؼ
أ ػ أىداؼ تعميمية.

ب ػ أىداؼ اجتماعية.

 .5تحديد الميمات التعميمية األساسية.
 .3تحديد الميمات الفرعية.
 .4تقرير حجـ المجموعات المتعاونة:
 .5تحديد الزمف البلزـ لئلنجاز ،وتوزيعو عمى زمف الحصة كاآلتي:
أ ػ زمف العمؿ التعاوني

ب ػ زمف العرض والمناقشة

ج ػ زمف إغبلؽ الدرس (ختمو ،أو إنياؤه) د ػ زمف تقويـ الدرس
 .6تحديد مصادر التعمـ( :كتاب مدرسي ػ مجبلت ،مراجع ،أشرطة تعميمية.......... ،إلخ)
 .7تحديد الخبرات التعميمية  :المادة العممية بالكتاب ،البطاقات ،المقاالت)
 .8إعداد البطاقات التعميمية (صحؼ األعماؿ).
ثانيا  :مرحمة تنفيذ التدريس:
 .3التييئة الحافزة.
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 .5تكويف المجموعات وتوزيع األعماؿ.
 .3العمؿ التعاوني وكتابة التقرير (جمع المعمومات وممارسة أنشطة التعمـ).
 .4العرض والمناقشة.
 .5غمؽ الدرس (إنياؤه أو ختمو).
 .6التقويـ.
 طريقة الممارسة والعروض العممية:

 oمفيوميا:

تعرؼ بأنيا "إعادة سمسمة مف األحداث المرتبة أو المخططة لتصوير ظاىرة معينة" أوأنيا " ذلؾ

النشاط الذي يقوـ بو األستاذ أماـ طبلبو بيدؼ توضيح حقيقة أو قاعدة أو بيدؼ وصؼ شيء ما،
وذلؾ باستخداـ أجيزة أو مواد أو أدوات تعميمية إلى جانب الشرح المفظي".
وىي طريقة تدريس تستخدـ في تدريس الدروس العممية مثؿ الوضوء ،والحج في الدراسات
اإلسبلمية ،واجراء التجارب العممية في العموـ.
 oخطوات طريقة الممارسة والعروض العممية:
 .3التييئة الحافزة.
 .5الشرح النظري.
 .3األداء النموذجي.
 .4ممارسة التبلميذ.
 .5التصحيح ومتابعة التدريب.
 .6تكرار الممارسة مع المتعمميف.
 .7التقويـ.
ثانياً ـميارة إثارة دافعية الطالب لمتعمم:

تعد دافعية التعمـ القوة المحركة التي تدفع المتعمـ نحو المثابرة والنشاط وصوالً إلى تحقيؽ أىدافو

واشباع حاجاتو العممية ،ولعؿ مف أىـ أسباب فشؿ عممية التدريس غياب الدافعية لدى المتعمميف نحو
محتوى ما ،وىذا يحدث نتيجة جيؿ المدرسيف بأىمية الدافعية في التعمـ  ،أو لعدـ قدرة المدرس عمى
إثارتيا عند طبلبو.
17
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اإلجراءات التي يمكن لممعمم اتباعيا إلثارة الدافعية لدى المتعممين:
 ربط موضوع الدرس بميوؿ المتعممينواىتماماتيـ.-

الربط بيف النظرية والتطبيؽ.

 توضيح اليدؼ مف الدرس.-

تنويع المثيرات.

 إشراؾ الطبلب في األنشطة المنياجية الصفية وغير الصفية.-

استخداـ سجؿ المتابعة.

 إثارة االنتباه وحب االستطبلع لدى المتعمـ.-

اىتماما بموضوع الدرس.
أف ُيظير المعمـ حماساً و ً

 استخداـ التعزيز المادي والمعنوي واإلشادة بجيود المتعمـ. إضفاء جو مف المرح والتشويؽ أثناء الحصة. التدرج في طرح األسئمة مف السيؿ إلى الصعب.ثالثاًـ ميارة إثارة انتباه الطالب نحو التعمم:
يشير االنتباه إلى حالة التييؤ العقمي وتركيز الشعور في موضوع ما استعداداً لمبلحظتو أو أدائو
أو التفكير فيو؛ وعندما يوجو الفرد انتباىو نحو موضوع ما يصبح ىذا الموضوع في بؤرة الشعور وما عداه
مف موضوعات وأشياء تصبح عمى ىامش الشعور ،كما يعد االنتباه الوسيمة العقمية األولى في اتصاؿ
الفرد بعالمو الخارجي ،واآللية األولى في معالجة وترميز المعمومات وىو بذلؾ يمعب دو اًر كبي اًر في العممية
التعميمية؛ فبل يمكف أف يتعمـ الطالب دوف تركيز االنتباه في موضوع التعممأومحتواه.
كيؼ تستطيع تميز الطالب غير المنتبو؟ يمكف تمييز الطالب غير المنتبو مف خبلؿ مبلحظة
عدد مف السموكيات منيا:
سرحاف العيوف -التحديق ببرود -إغفاء العيون  -التثاؤب بكثرة  -النظر إلى سقؼ الحجرة أو إلى
األرضية أو الجدراف -تسريح الشعر -حؾ الرأس باليد  -تخميؿ األسناف-قضـ األظافر -طقطقة األصابع
الضحك أو االبتسام بال سبب-البكاء  -مشاكسة الزمبلء-المعب المستمر-أو العبث بأشياء في اليدوالرسـ أو الكتابة في غير موضوع الدرس -النظر مف النافذة  -تحريك المقعد بكثرة -الطرق عمى
المنضدة  -ضرب األرض بالقدم -حؾ الكؼ بالكؼ  -تعديل اليندام ،كما يستطيع المعمـ أف يحدد
الطبلب غير المنتبييف مف خبلؿ طرح أسئمة عمييـ.
18
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رابعاً ـ ميارة استخدام التعزيز والعقاب في التعمم:
 -4التعزيز:
يميؿ الكائف البشري إلى ممارسة األنشطة المتبوعة بآثار سارة ،وتجنب األنشطة والخبرات المتبوعة بآثار
سمبية "السموك محكوم بنتائجو"؛ولعل التعزيز من أكثر المثيرات تأثي اًر في سموك الفرد؛ نظ اًر لقدرتو عمى
تشكيل السموك وتعديمو وتقويمو .
وىناك نوعان من التعزيز:
 التعزيز اإليجابي :تقديـ مثير مرغوب فيو؛ نتيجة قياـ الفرد بسموؾ مرغوب فيو. -التعزيز السمبي :إزالة مثير غير مرغوب فيو ُيعيؽ تقدـ سموؾ مرغوب فيو.

 -4ميارة استخدام العقاب

يمكف أف يأخذ العقاب أحد األشكاؿ اآلتية:
 العقاب اإليجابي :ويتمثؿ في ات َباع سموؾ غير مرغوب فيو بإجراء غير سار بيدؼ إضعاؼتكرار السموؾ (مثؿ تكميؼ الطالب بالقياـ بأداء وظائؼ إضافية نتيجة مخالفتو لمتعميمات ).

 العقاب السمبي :ويتمثؿ بإزالة مثير أو شيء سار نتيجة قياـ الفرد بسموؾ غير مرغوب فيو بيدؼ
منع تكرار السموؾ؛ وىناؾ عدة أشكاؿ ليذا النوع مف العقاب منيا:
 اإلقصاء "منع الطالب مف المشاركة بنشاط محبب لديو". تكمفة االستجابة "خصـ عبلمات أو خسراف بعض الوقت مف الفسحة". التأنيب "يكوف أكثر تأثي اًر إذا تـ في جو مف اليدوء وبعيداً عف اآلخريف". الممارسة السمبية "إجبار الطالب عمى تكرار السموؾ غير المرغوب فيو فقط إذا كاف ىذا التكرارال يؤثر في اآلخريف".
 اإلىماؿ أو التجاىؿ "تجاىؿ السموؾ غير المرغوب فقط إذا كاف ال يؤثر في اآلخريف مع تعزيزالسموؾ البديؿ ".
ىناك عدد من االعتبارات التي يجب األخذ بيا عند استخدام العقاب منيا:
 تجنب استخداـ العقاب اإليجابي قدر اإلمكاف؛ ألنو قد يؤدي إلى العدوانية أو الخجؿ واالنسحاب. يفضؿ استخداـ العقاب السمبي القائـ عمى اإلقصاء والحرماف كونو أكثر أث اًر في السموؾ.19
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 يجب تنفيذ العقاب بعد السموؾ مباشرة. -يجب أال ُيتبع العقاب بمعزز.

 يجب أف يكوف العقاب إلى درجة تؤثر في سموؾ الفرد.خامساً :ميارة مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
توجد بيف الطبلب فروؽ فردية كثيرة في مختمؼ السمات كالقدرات والميوؿ والدافعية لمتحصيؿ وفي
أساليب التفكير ومركز الضبط ،وفي طريقة استجابة المتعمموسرعتيا؛ فبعض الطبلب يفضؿ التعمـ
مف خبلؿ اإلنصات ،والبعض مف خبلؿ المشاىدة ،والبعض مف خبلؿ الحوار وطرح األسئمة ،أو عف
طريؽ العمؿ والتعامؿ المباشر مع المثيرات المحسوسة.
كيفية التعرف إلى الفروق الفردية
 تطبيؽ االختبارات ومقاييس الشخصية المختمفة. األعماؿ واالختبارات التحريرية والشفوية داخؿ غرفة الصؼ. المناقشات الحرة وغير الحرة. التحدث مع التبلميذ خارج غرفة الصؼ . السجبلت المدرسية الخاصة بالمتعمـ. األنشطة المدرسية المختمفة.إجراءات تساعد المعمم في مراعاة الفروق الفردية بين طالبو:
 التنويع في أساليب التدريس مثؿ ( :الحوار والمناقشة  -تمثيؿ األدوار – األسموب القصصي -العصؼ الذىني  -حؿ المشكبلت.)....
 تنويع األمثمة حوؿ المفاىيـ والمبادئ المطروحة ،واتاحة الفرصة لمطبلب لمتعميؽ وابداء الرأي مفخبلؿ األمثمة الواقعية مف بيئاتيـ المحمية وخمفياتيـ الثقافية.
 توظيؼ وسائؿ متنوعة ومثيرة وفعالة لتفريد التعميـ مثؿ( :صحائؼ األعماؿ و البطاقات التعميميةالمختمفة ومنيا بطاقات التعبير وبطاقات طبلقة التفكير وبطاقات التعميمات ).
 تنويع استراتيجيات اإلدارة الصفية. تنويع أساليب التقويـ.21
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 تنويع الوسائؿ التعميمية "كالوسائؿ السمعية والبصرية والسمعية البصرية وأيضاً الرحبلتوالمعارض التعميمية،والمتاحؼ المدرسية....
 التكرار في شرح الدرس مراعاة لمطبلب ذوي التعمـ البطيء. المراجعة المستمرة لمدروس.-

مراعاة الفروؽ الفردية عند وضع أسئمة االختبارات.

-

إعطاء الطبلب ذوي القدرات العقمية المنخفضة المزيد مف الجيد والوقت.

 تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطمبة.سادساً :إدارة الصف
وعمما؛فمن الناحية الفنية تعتمد ىذه اإلدارة عمى شخصية المعمـ وأسموبو في التعامؿ
تعد إدارةالصف ًفنا ً
مستقبل بذاتو وقوانينو.
عمما
ً
مع الطبلب،وتعدإدارةالصؼ ً
أنواع اإلدارة الصفية
اإلدارة التسمطية:وتعني اإلدارة التي تتخذ ق اررات صارمة  ,و تحكم السيطرة عمى التبلميذ وانتظاـ

ىونا بوجود
العمؿ  ,و ىذا النوع يسمب إرادة التالميذ و يؤثرفيشخصياتيـ  ,ويكون االنضباط مر ً
المعمم في الفصل فقط .

اإلدارة االستشارية :ىذا النوع مف أرقى األساليب التربوية  ,يتيح المشاركة الفعَّالة لمتبلميذ في اتخاذ
الق اررات ذات الصمة بيـ ,حيث يؤدي إلى تحسن عممية التعمـ والتعميـ.

اإلدارة الفوضوية :وىي أسوء األنواع  ,وفييا يترك المعمم الحرية لمتالميذ التخاذ ق ارراتيـ و القياـ
باألنشطة الفردية والجماعية التي يريدونيا دوف تدخؿ منو.
العوامل المساعدة في إنجاح اإلدارة الصفية:
 القدرة عمى ضبط سموؾ الطبلب .
 تييئة المناخ داخؿ الفصؿ والقدرة عمى مجابية أسئمة الطبلب و حاجاتيـ .
 التخطيط المسبؽ قبؿ عرض الدرس أماـ الطبلب داخؿ الفصؿ .

 الميارة التعميمية لدى المعمـ مف حيث اإللماـ بالمادة وتمكنو منيا و تسمسؿ العناصر و ربط
بعضيا ببعض.

 تنظيـ الصفوترتيبو مف حيث وضع الطاوالت و توزيع الطبلب داخمو و مراعاة ذوي الحاجات
الخاصة.

أخير  ..فاإلدارة الصفية بكل ما تحويو من جوانب ىيبحؽ منيج ينبغي عمى كؿ
و ًا
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معمـ أف يتعممو قبؿ المشاركة في الميداف ؛فالوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة و عرض المادة
التعميمية ال يتـ و لف يصؿ إلى حد التأثر و التأثير إال بإدارة صفية ناجحة ينبغي تعممياو

اإللماـ بجوانبيا المختمفة.

سابعاًــ األنشطة التعميمية (مفيوميا ،أىميتيا ،مجاالتيا):
 oمفيوم األنشطة التعميمية :

يقصد باألنشطة التعميمية تمؾ األعماؿ التي يقوـ بيا المتعمـ بتوجيو وارشاد مف المعمـ؛ وذلؾ
لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة وجوانب النمو المختمفة :المعرفية واالنفعالية والميارية لدى المتعمـ.
 oأىمية النشاط التعميمي:

إف ممارسة التبلميذ لؤلنشطة داخؿ الفصؿ لو أىمية كبيرة تتمثؿ في:
 .3يرسخ النشاط ما توصؿ إليو الطبلب في الحصص الدراسية.
ووجدانيا .
اجتماعيا
خمقيا و
ً
ً
 .5يقوي شخصية التمميذ ويربيو ً
 .3يستثمر أوقات فراغ الطبلب بما يتفؽ وميوليـ.

 .4يساىـ في الكشؼ عف المواىب والميوؿ ويعمؿ عمى إشباعيا.
 .5يساعد النشاط في معالجة الخجؿ والميؿ إلى العزلة لدى بعض التبلميذ.
 oمجاالت األنشطة التعميمية:

أوال ـ مجاالت األنشطة الصفية:

وىى األنشطة التي يمارسيا التبلميذ أو المعمـ أثناء تنفيذ الدرس تشمؿ األنشطة المسموعة ،
والمقروءة  ،والمكتوبة  ،والمرئية؛ مما يجذب التبلميذ ويحفزىـ لمدراسة والتعمـ.

ثانيا ـ مجاالت األنشطة غير الصفية:
الصحافة المدرسية والجماعة الدينية ،جماعة القراءة الحرة ،اإلذاعة المدرسية ،جماعة الندوات،
جماعة لوحة األخبار ،جماعة التمثيؿ ،جماعة المكتبة ،جماعة المصمى ،الجماعة األدبية ،جماعة
اإلعبلنات ،والجماعة الثقافية.
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المحور الثالث ـ ميارات التقويم:
أوالً ـــمفيوم التقويم :
يعرؼ التقويـ اصطبلحاَ بأنو":إصدار حكم لغرض ما عمى قيمة األفكار واألعمال والحمول
والطرق والمواد وغيرىا .ويتضمن استخدام المحكات والمستويات والمعايير لتقدير مدى كفاية األشياء
ودقتيا وفعاليتيا ويكون التقويم كميا أو كيفيا".

ثانياً ـ خصائص عممية التقويم التربوي :
تتصؼ عممية التقويـ التربوي بالخصائص اآلتية :
▪ عممية التقويم عممية مستمرة :
تعتبر عممية التقويـ عممية مستمرة ومبلزمة لعممية التعميـ تسير جنباً إلى جنب مع أجزاء المنيج التربوي
باعتبارىا جزءاً ال يتج أز منو  .ومع كؿ نشاط يقوـ بو التمميذ ويشارؾ فيو .
▪ عممية التقويم عممية تعاونية :
ذلؾ أف التقويـ المصاحب لممنيج الحديث لـ ُيعد قاص اًر عمى فرد واحد بعينو ؛ وانما ُيشارؾ فيو كؿ مف
لو عبلقة بالعممية التربوية .

▪ عممية التقويم عممية شاممة :
فيي ال تتناوؿ جانباً واحداً مف جوانب التمميذ ؛ بؿ تمتد لتشمؿ جميع جوانب النمو المعرفي والجسمي
والعقمي واالجتماعي  .وتمتد لتشمؿ دراسة العوامؿ التي تؤدي إلى ضعؼ ىذا النمو في جانب ما ،
والبحث عف أفضؿ الحموؿ الممكنة لمتخمصمف عوامؿ ىذا الضعؼ .
▪ التقويم ليس ىدفاً في حد ذاتو وانما وسيمة لتحسين المنيج التربوي .

رابعا ـ إعداد االختبارات التحصيمية:

 خطوات إعداد االختبارات التحصيمية:

 -1تحديد اليدف من االختبار:
23
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يعد االختبار أداة لقياس نواتج التعمـ عند الطبلب ,ولكي يكون القياس دقيقاً فالبد أن يقوم المعمم بتحديد
أىداف االختبار بدقة ووضوح.

 -2تحديد المحتوى وتحميمو :يعد المحتوى الوسيمة الرئيسة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة , ,وخطوة أساس
في إعداد االختيارات التحصيمية.
وتحميؿ محتوى المقررات الدراسية يتعمؽ باإلجابة عف سؤاؿ أساس وىو:ماذا نعمّـ؟؛حيث إف معرفة ماذا

نعمّـ في المقرر يعد إحدى المياـ الرئيسة لممعمـ  ،كما أف عممية تحميؿ محتوى التعمـ ،تمثؿ إحدى
الميارات األساسية لممعمـ ،والتي مف شأنيا ضماف التخطيط الجيد لمدرس وضماف تحقيؽ أىداؼ التعميـ

ثـ تشخيص الصعوبات وعبلجيا.
والتعمـ وسيولة قياسيا ،ومف ّ
 -3تحديد األىداف التعميمية لموضوعات االختباروصياغتيا:
يتـ في ىذه الخطوة تحديد األىداؼ التعميمية (نواتج التعمم المراد تحققيا عند الطالب) ,ويتم صياغتيا
بطريقة إجرائية سموكية ,وفق مواصفات ومعايير صياغة األىداف السموكية .ويعتبر تصنيؼ بموـ مف أوؿ

وأشير التصنيفات المعرفية المستخدمة .

 -4إعداد جدول المواصفات(:انظر جدول المواصفات).

 -5ترتيب أسئمة االختبار حسب السيولة والصعوبة أو تبعاً لموضوعات المنيج الدراسي أو حسب
األىداؼ التعميمية.

 -6تقديم واعطاء إرشادات واضحة ودقيقة تعمؿ عمى توضيح ما ىو مطموب مف التمميذ عممو أو
اتباعو عند اإلجابة.
 جدول المواصفات :
يعد جدوؿ المواصفات بمثابة مرشد لعممية االختبار؛ فيو يساعد المعمـ في بناء االختبار بحيث يأتي
محتواه مطابقاً لجدوؿ المواصفات أو قريباً منو  .وىو يمثل جانب المحتوى وجانب األىداف كبعدين في
خطة االختبار المصمم لجزء رئيس من المادة الدراسية  ,ويحتاج ىذان البعدان أف يمتقيا معاً في مخطط
واحد يبيف كيؼ يرتبط كؿ ىدؼ بجانب محدد مف المحتوى بشكؿ متكامؿ يمكف اعتماده في تطوير
االختبار  ،وعند التخطيط لتقويـ شامؿ لوحدة دراسية ينصح المعمـ بإعداد جدوؿ المواصفات ليشمؿ جميع
األىداؼ وجزئيات المنيج .
خطوات بناء جدول المواصفات :
-3تحميؿ المحتوى الدراسي لوحدات الكتاب المدرسي المقرر .
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 -5تحديد مجاالت التقويـ ومياراتيا الفرعية .
-3تحديد وزف كؿ وحدة دراسية اعتماداً عمى :
-

عدد األىداؼ الدراسية .

-

عدد الحصص المخصصة .

-

عدد الصفحات .

 -4تحديد وزف كؿ مجاؿ مف مجاالت التقويـ .
-5تحديد عدد أسئمة االختبار :
أ -تحديد العدد الكمي لألسئمة :
عمى المعمـ أف يحدد عدد األسئمة التي يمكف أف تعطى لمطبلب بناء عمى عدد مف العوامؿ المؤثرة التي
يمكف ذكرىا باختصار :
-

نوع الفقرات؛ فاألسئمة المقالية تختمؼ عف أسئمة اختيار المتعدد وىكذا .

-

الزمف المحدد لبلختبار؛ فاختبارات منتصؼ الفصؿ تختمؼ عف االختبارات النيائية.

-

مستوى الطبلب ذوي المستويات المرتفعة يختمؼ عف ذوي المستويات المنخفضة أو الطبلب

-

المرحمة الدراسية؛فالمرحمة االبتدائية تختمؼ عف المتوسط والثانوي .
الضعاؼ ؛ولذا يراعي المعمـ تفاوت الطبلب في مستوياتيـ .
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الفصل الثالث
دور المعمم في اكتشاف ذوي االحتياجات الخاصة
المحور األول ـــ اكتشاف ذوي االحتياجات الخاصة:
أوالً ـ الموىوبون والمبدعون:
مقدمة:
يقصد بالموىوبيف األطفاؿ والتبلميذ والطبلب الذيف تتوفر لدييـ استعدادات وقدرات غير عادية أو

أداء متميز عف بقية أقرانيـ في مجاؿ أو أكثر مف المجاالت التي يقدرىا المجتمع؛ وخاصة في
مجاالت التفوؽ العقمي والتفكير االبتكاري والتحصيؿ العممي والميارات والقدرات الخاصة.

سمات الموىوبين

أوالً :السمات التعميمية :

 يميموف إلى التفوؽ ويحبوف المناقشة.-

لدييـ حصيمة عممية و لغوية كبيرة.

 يتمتعوف بذاكرة قوية وسعة الخياؿ ودقة المبلحظة.ثانياً السمات اإلبداعية :

 -محب لبلستطبلع ودائـ التساؤؿ.

 يحاوؿ إيجاد أفكار وحموؿ لكثير مف المسائؿ. يتمتع بسعة الخياؿ وسرعة البديية. يتمتع بروح الفكاىة والدعابة.ثالثاً السمات القيادية

 لدييـ روح تحمؿ المسئولية. -محبوبوف بيف زمبلئو.

 يشاركوف في معظـ األنشطة المدرسية واالجتماعية. -يتمتعوف بالمرونة في التفكير.

دور المعمم في اكتشاف ورعاية التالميذ والطالب الموىوبين:
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تعتبر رعاية الطفؿ الموىوب في قمة اىتمامات المعمّـ الكؼء،وقد اقترح (تورانس) عدة اقتراحات
يمكن لممعممين اتباعيا في اكتشاؼ قدرات التبلميذ اإلبداعية وتنميتيا ؛ ومف ىذه المقترحات ما يمي:
 تشجيع التبلميذ عندما يقدموف فكرة جديدة أو يطرحوف حموالًلممشكمة بأسموب إبداعي. تصميـ مواقؼ تعميمية تستثير اإلبداع عند التبلميذ والطبلب. -تدريب طبلبو عمى تسجيؿ أفكارىـ الخاصة في يومياتيـ.

 تشجيع التبلميذ عمى االطبلع عمى مبتكرات وابداعات العمماء واألدباء والشعراء والفنانيف .الحرية في التعبير عف قدراتيـ ومزاولة ىواياتيـ لتنمية مواىبيـ.
 إعطاء التبلميذ ّ استخداـ أساليب تدريسية فعالة تركز عمى الحوار.ثانياُ ـ ذوو صعوبات التعمم:
 تصنيف أنماط صعوبات التعمم األكاديمية: Academic Learning Disabilities
يقصد بيا صعوبات األداء المدرسي المعرفي األكاديمي ،والتي تتمثؿ في القراءة والكتابة والتيجي

و التعبير الكتابي والحساب ،وترتبط ىذه الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات التعمـ النمائية.
وفيما يأتي عرض ألىـ صعوبات التعمـ األكاديمية:

أ -عسر القراءة (صعوبات القراءة)وىو عدم تمكن التمميذ من القراءةوفيم ما يقرأ.

ب -صعوبة الكتابة :يشير ىذا المصطمح إلى عدم تمكن التمميذ من الكتابة ،أو التفكير أثناء الكتابة.

ج -اضطرابات االنتباه والتركيز :تشتت الذىف ويصاحب ىذه األعراض نشاط مفرط ،اندفاع (تيور).
د -صعوبة الحساب :صعوبة في إجراء العمميات الحسابية وغيرىا.

ت -صعوبة الحركة :وتشمل مشكبلت«االتزان – التوافق بين أداء اليد والنظر».
 .4ما ىي عالمات صعوبات التعمم؟

 من أربع سنوات إلى تسع سنوات :


يخطئ في التيجي باستمرار ،ويخطئ في القراءة دائما.



صعوبة في تعمـ المفاىيـ األساسية لمحساب مثؿ الجمع والطرح.



صعوبة في قراءة النصوص واجراء العمميات الحسابية.

 من تسع سنوات إلى خمس عشرة سنة:



ضعؼ في الترتيب والتنظيـ ورداءة الخط.

ال يستطيع االندماج في مناقشات الفصؿ والتعبير عف أفكاره.
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الفصل الرابع
الجوانب التنظيمية وضوابط عمل المشاركين في التربية الميدانية
المحور األول ـ الخطة الزمنية لبرنامج التربية الميدانية:
ينفذ ىذا المقرر عبر أربع مراحؿ يوضحيا الجدوؿ اآلتي:
جـدول ( )44يبين الخطة الزمنية لبرنامج التربية الميدانية:

األسبوع

المرحمة

مراحل التدريب

األولى

مرحمة التييئة

الثانية

مرحمة المشاىدة (  5ػ ) 3

الثالثة

مرحمة التدريس

األنشطة
 -توزيع الطبلب عمى المدارس.

()4

 -لقاء تحضيري ػ ييدؼ إلى:

 .3تعريؼ الطبلب بالمقرر والواجبات والحقوؽ.
 .5توزيع دليؿ التربية الميدانية عمى الطبلب.
 مناقشة الطبلب حوؿ أدائيـ في استمارة المشاىدة. -إجراء مشاىدة صفية لمعمـ بمدرسة التطبيؽ.

 تعبئة بطاقة المبلحظة الخاصة بالمشاىدة الحية. -استبلـ البطاقات وتقدير الدرجات.

 -زيارات تفقدية مف قبؿ مشرؼ التربية الميدانية.

الرابعة

التجريبي

 ممارسة الطالب المعمـ لمتدريس بشكؿ تجريبي.(4ػ)5

 إجراء تقويـ لمطالب المعمـ (ال يحتسب ضمف النيائي) زيارات مفاجئة مف قبؿ مشرؼ التربية الميدانية. -ممارسة الطالب المعمـ لمتدريس الفعمي.

مرحمة التدريس ( 6ػ )35

 -حضور حصص تقويمية لمطالب المعمـ .

الفعمي

 تقديـ التغذية الراجعة مف المشرفمتحسيف األداء. زيارات منظمة ،وأخرى مفاجئة ،وحمقات نقاش.-
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المحور الثاني ــ التقويم في التربية الميدانية:
-

آلية تقويم الطالب املعلم يف مقرر الرتبية امليدانية:

أوال ـ تقويم مشرف الرتبية امليدانية:

 1ـ انًرحهح األونً ـ انًشاهذج :يتـ تقويـ الطالب المعمـ مف قبؿ مشرؼ التربية الميدانية خبلؿ
زيارتو لمطالب المعمـ في أثناء فترة المشاىدة وتخصص ليا (. )%5
 2ـ انًرحهح انثاَُح ـ انتذرَص انتجرَثٍ :يتـ تقويـ الطالب المعمـ مف قبؿ مشرؼ التربية الميدانية
خبلؿ زيارتو الصفية األولى في أثناء فترة التدريس التجريبي بعدد زيارة واحدة لممشرفيف :التربوي
األكاديمي ،بغرض تييئة الطالب لمزيارات التقويمية(ال تحتسب من درجة الطالب النيائية).
 3ـ يرحهح انتذرَص وانتقىَى :ويخصص ليا درجة  ، %60ثـ يتـ تقويـ الطالب المعمـ بعدد
أربع زيارات عف طريؽ استمارة التقويـ ،زيارتاف لممشرؼ التربوي يخصصمكؿ زيارة
()%40وزيارتاف لممشرؼ األكاديمي يخصصمكؿ زيارة ( .)% 20وتحتسب درجة الطالب النيائية
في التدريس الفعمي لكؿ مشرؼ بأخذ متوسط مجموع درجات الطالب في الزيارتيف.
 4ـ انتقىَى انًصاحة:
أ ـ حضىر انىرظ انتذرَثُح :تخصيص ( ) % 12لحضور الطالب لمورش التدريبية .
ب ـ التواصل االجتماعي والتعلم اإللكتروني :تخصيص ( )% 5لمشاركة الطالب وتفاعلهم .
ثانيا ـ تقويم مدير املدرسة املتعاونة:

يتم تخصيص ( )% 4لمدير المدرسة لتقويم الطالب المعلم.
ثالثا ـ تقويم املعلم املتعاون:

يتم تخصيص ( )% 4للمعلم المتعاون لتقويم الطالب المعلم.
المحور الثالث ـــ ميام العناصر المشاركة في التربية الميدانية:
أوال ـ ميام مشرف التربية الميدانية:
 حضور المقاء التحضيري في بداية الفصؿ الدراسي ،والمشاركة في النقاشات حوؿ التدريب. عقد لقاء تحضيري بالمدرسة المتعاونة مع مدير المدرسة والمعمـ المتعاوف والطالب المعمـ. تذليؿ أي صعوبات قد تواجو الطالب المعمـ في البيئة المدرسية والصفية . متابعة الخطط التدريسية اليومية (التحضير) لمطالب المعمـ ومناقشتيـ فييا . عقد حمقات نقاش أسبوعية لمطمبة المعمميف لموقوؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في أدائيـ. االجتماع عند الحاجة مع إدارة المدرسة والمعمـ المتعاوف والطبلب.29
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 تنفيذ الزيارات الميدانية في المراحؿ الثبلث :المشاىدة ،والتدريس التجريبي ،والتدريس الفعمي .وفينياية كؿ مرحمة يتـ تعبئة استمارات التقويـ وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة لممتدرب.
 متابعة حضور الطالب المعمـ وغيابو أثناء فترة التربية الميدانية بمراحميا الثبلث. حث الطالب المعمـ عمى المشاركة بفعالية في الورش التدريبية ،والدروس النموذجية ،والتعمـاإللكتروني ،ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.
 الحصوؿ عمى تقويـ مدير المدرسة المتعاونة ،وتقويـ الطالب في الورش التدريبية . تقديـ نتائج تقويـ أداء الطالب المعمـ في ضوء معايير التقويـ المعتمدة . االحتفاظ بسجؿ خاص يدوف فيو أسماء الطبلب ومدارسيـ ومبلحظات عنيـ. تقديـ التقارير عف مدى تعاوف المدارس المتعاونة في تنفيذ أىداؼ التربية الميدانية. عدد زيارات المشرف:
الجدول ( )45يبين عدد الزيارات وطبيعتيا
الرقم

نوع الزيارة

عدد الزيارات الميدانية

مالحظات

3

المشاىدة

ال تحتسب من عدد الزيارات

متفؽ عمييا مع الطالب

5

زيارة توجييية

5

متفؽ عمييا مع الطالب

3

زيارة تقويمية

4

زيارتاف متفؽ عمييما وزيارتاف مفاجئتاف

6

ىناؾ زيارات طارئة عند الحاجة

المجموع

ثانيا ـ ميام الطالب المعمم:


التسجيل و ممارسة دور المعمم الرسمي:
 التسجيؿ المبكر في مقرر التربية الميدانية حاؿ اإلعبلف عف ذلؾ . االلتزاـ بالحضور لممدرسة بساعات الدواـ اليومي في المدرسة.-

يمتزـ الطالب المعمـ بأنظمة الجامعة والمدرسة المتعاونة التي يتدرب فييا.

 الحضور والمشاركة بفعالية في الورش التدريبية التي ينفذىا قسـ التربية ورياض األطفاؿ،وكذلؾ في الدروس النموذجية ،والتعمـ اإللكتروني ،ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.
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 االلتزاـ بتنفيذ جدوؿ الحصص المدرسية المكمؼ بو وسائر األنشطة المدرسية . التحضير اليومي لمدروس المنوط بو تدريسيا.مشرفة لمكمية والجامعة داخؿ المدرسة وخارجيا.
 الحرص عمى عكس صورة ّ -التواصؿ مع مشرؼ التربية الميدانية لتحقيؽ أكبر قدر مف اإلفادة.

 إقامة عبلقات مينية طيبة مع أسرة المدرسة المتعاونة قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ. االلتزاـ بتوجييات المعمـ المتعاوف في أثناء التدريس ،واألنشطة األخرى ،واالختبارات. المشاركة في االجتماعات الدورية التي تعقدىا المدرسة لمدرسييا وألولياء األمور. ضوابط اإلنذار والحرمان والرسوب الخاصة بالطالب المعمم:
-

ويحاؿ إلى
ينذر الطالب المعمـ إذا أخؿ باألنظمة والموائح المعموؿ بيا بالمدارس والكميةُ ،
لجنة تأديب الطبلب بالكمية ويضـ إلييا مشرؼ مف الجامعة.

 ينذر اإلنذار األوؿ والثاني لغيابو وفؽ المعموؿ بو بالنظاـ ببقية المقررات في المستوياتالسابقة.

 -يحرـ الطالب مف مواصمة التدريب إذا بمغت نسبة الغياب  %55مف عدد أياـ التدريب.

 يرسب الطالب المعمـ إذا حصؿ عمى درجة أقؿ مف  %61وال يحؽ لػو إعادتيا إال بقرار مفمجمس القسـ ومجمس الكمية.
ثالثا ـ ميام مدير المدرسة المتعاونة:
 تعريؼ الطالب المعمـ بأنظمة المدرسة ومرافقيا وقواعد العمؿ بيا وسجبلتيا والعامميف بيا. مساعدة الطالب المعمـ في الحصوؿ عمى الكتب المنيجية وأدلة المعمميف التي يحتاجونيا. متابعة دواـ الطالب المعمـ مف خبلؿ سجبلت الحضور والغياب الخاصة. االشتراؾ في متابعة وتقويـ الطالب المعمـ في ضوء معايير التقويـ المعتمدة.رابعا ـ ميام المعمم المتعاون:
 تحديد الدروس والوحدات التي سيقوـ الطالب المعمـ بتدريسيا. مساعدة الطالب المعمـ في عممية تحضير الدرس. توجيو الطالب المعمـ إلى طرؽ التعامؿ مع الطمبة في ضوء معرفتو بيـ. -مشاىدة بعض الحصص التدريسية ومناقشة الطالب المعمـ في أدائو التدريسي.
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الفصل الخامس
التحفيز والتطوير أثناء التدريب الميداني

مقدمة:
يعد فصؿ التربية الميدانية مف أىـ فصوؿ الدراسة الجامعية؛ففيو يستثمر الطالب المعمم ما تعممو
من معمومات ,وما اكتسبو من ميارات في ميدان العمل؛ فيي بوابتو الواسعة لمنجاح في حياتو العممية,
كما َّ
أن تمك المعمومات والميارات بحاجة إلى تذكير ,وممارسة مع التحفيز ,والتوجيو ,والمشاركة مع
اآلخرين ,وصوالً إلى تحقيق األىداف الكاممة ليذا المقرر ,وتطوير شخصية الطالب المعمم ليصبح في
أفضل صورة ممكنة لالنطالق الفعمي والتميز في ميداف التربية والتعميـ.
وفي ضوء ذلؾ قرر القسـ إقامة العديد مف الفعاليات ,واألنشطة أثناء التربية الميدانية ,ولقي ذلك
دعماً من عمادة الكمية ,وتفاعالً وعمالً ممي اًز من أعضاء لجنة التربية الميدانية ،وأعضاء ىيئة التدريس
بقسـ التربية ورياض األطفاؿ ،ومشاركة فاعمة مف شركاء النجاح في المدارس ومكتب التربية والتعميـ.
وتتمثؿ أىـ تمؾ جوانب التطوير في المحاور اآلتية:
 المحور األوؿ ػ المقاء التعريفي لمطبلب والطالبات بالتربية الميدانية.
 المحور الثاني ػ الورش التدريبية في ميارات التدريس والميارات العامة.
 المحور الثالث ػ تبادؿ الخبرات األدائية مف خبلؿ (الدروس النموذجية والتعميـ اإللكتروني،
التواصؿ االجتماعي) مشاىد مف األداء التدريسي في الميداف.
 المحور الرابع ػ المقاء الختامي لطبلب وطالبات التربية الميدانية بمشاركة الطبلب المتوقع
مشاركتيـ في التدريب لمفصؿ الذي يميو.

32

دنُم انترتُح انًُذاَُح

كهُح انؼهىو واِداب تشرورج

المحور األول ـ المقاء التعريفي لمطالب والطالبات ببرنامج التربية الميدانية:
مقدمة:

ييدؼ ىذا المقاء إلى تعريؼ الطالب المعمـ بأىداؼ التربية الميدانية ،وأىميتيا ،والبرامج

المصاحبة ليا ،والتعرؼ عمى واجباتو ،وحقوقو ،ويتسمـ األدلة ،والنماذج التي تساعده عمى النجاح والتميز

في ىذا المجاؿ ،كما يفتح المجاؿ لمنقاش والحوار بيف المتدربيف واألساتذة المشرفيف ،وأعضاء لجنة التربية

الميدانية ،وادارة القسـ والكمية.

المحور الثاني ـ الورش التدريبية (التدريب التجريبي في الكمية):
تعد الورش التدريبية (التدريب التجريبي) مف األساليب العممية المستخدمة في التدريب ،حيث
يتجمع المتدربوف في مجموعات يتـ فييا توليد األفكار ومناقشة موضوعات متعمقة بمينة التدريس ،ويتـ

عقد عدة ورش تدريبية متنوعة لمطالب المعمـ مف ضمف الخطة التي انتيجتيا كمية العموـ واآلداب بشرورة

ممثمة في قسـ التربية ورياض األطفاؿ ،حيث يتـ تنفيذ ىذه الورش ضمف خطة مدروسة ومجدولة زمنياً
يتـ تنفيذىا أسبوعياً عمى مدار الفصؿ الدراسي ،يقوـ الطالب/المعمـ بإعداد درس تجريبي في مجاؿ
تخصصو  ،وتنفيذه أماـ زمبلئو الطمبة والمشرفيف عميو؛ فقد يتوفر داخؿ المجموعات طالب معمـ يتميز

بمعرفة وخبرة وابداع في التدريس في تخصصو قد ال تتوفر لدى اآلخريف.
ويتـ مف خبلؿ الورش المناقشات والمداوالت الجماعية بيف المدربيف والطبلب المعمميف مع التركيز

عمى بمورة األفكار والنقاط الميمة ،وتحديد نقاط القوة والضعؼ واتاحة الفرصة لتبادؿ األفكار واآلراء
والخبرات والتجارب فيما بينيـ ، ،ويتـ تخصيص درجات تقويمية لمورش التدريبية متضمنة الحضور

والمناقشة واإلبداع .

أىداف الورش التدريبية:

 زيادة كفاية الطالب المعمـ ورفع مستوى أدائو عف طريؽ اكتساب ميارات وخبرات فنية ومينية. -تجديد معمومات الطالب المعمموتحديثيا في الموضوعات التربوية.

 تنمية االتجاىات اإليجابية لدى الطالب المعمـ نحو تقديره لقيمة مينة التعميموأىميتيا. -توجيو الطالب المعمـ لمواجية الصعوبات والمشكبلت التي قد تواجيو في الميداف التربوي.

 وختاما تطبيؽ استراتيجية اعتبار كممة "ال أستطيع" غير مقبولة في إعداد خطة درس نموذجيةبوجو خاص ،وفي التربية العممية بوجو عاـ.

 تقديـ نماذج تطبيقية لمطبلب المعمميف في جوانب إثارة الدافعية وجذب انتباه المتعمميف.33
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الجدول ()47
يبين برنامج الورش التدريبية لطالب التربية الميدانية

موعد الورشة

عنواف الورشة

الزمف

القائـ /القائميف بالتدريب

الورشة
3

األسبوع الثاني

المقاء التحضيري لمتربية الميدانية

ساعتاف

أعضاء لجنة التربية الميدانية

5

األسبوع الثالث

والتعمـ ساعتاف

د .سميرقحوف

التواصؿ

االجتماعي

3

األسبوع الرابع

إدارة الفصؿ وحفظ النظاـ

ساعتاف

د .محمد مقابمة

4

األسبوع الخامس

التخطيط لمتدريس

ساعتاف

د .حمادة خميفة فيمي

5

األسبوع السادس

التعمـ النشط

ساعتاف

6

األسبوع السابع

لقاء مع مشرفيف مف مكتب التعميـ

ساعتاف

7

األسبوع الثامف

اإلسعافات األولية

ساعتاف

8

األسبوع التاسع

استراتيجيات التدريس

ساعتاف

أ .عبد اهلل عمي الصيعري

9

األسبوع العاشر

وسائؿ وتقنيات التعميـ والتعمـ

ساعتاف

د .سمير قحوف

31

األسبوعالحادي عشر

تنويع المثيرات واثارة الدافعية ساعتاف

اإللكتروني

د  .ىذال عبيد الفييدي
د .سعيد غريب
د .ىشام بني خمف

لمتعمـ

مشاركة بين الكمية والمكتب
د .عبد القادر باجبير

أ.د محمد إبراىيم الصانع
د عبد الحكيم مخالفي

33

األسبوع الثاني عشر

التقويـ

ساعتاف

35

األسبوع الثالث عشر

لقاء ختامي

ساعتاف

أ.د .عبده الحميري
د .محمد حافظ
أعضاء لجنة التربية الميدانية
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أىداف الورش التدريبية التي يتم تنفيذىا:
الورشة األولى-التخطيط لمتدريس
تيدؼ الورشة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ منيا  :رصد جوانب القصور في إعداد خطة الدرس،
واستنتاج فوائد التخطيط لمتدريس ،وتقديـ وصؼ لمكونات الخطة اليومية لمدرس ،وتحميؿ نماذج مف خطط
الدرس وتقويميا في ضوء نموذج ؛ وصوال إلى تكويف اتجاه إيجابي نحو االىتماـ بالتخطيط الجيد
لمتدريس.
الورشة الثانية-إدارة الفصل وحفظ النظام
وتيدؼ الورشة إلى:
 تدريب الطبلب المعمميف عمى كيفية إدارة الفصؿ مف خبلؿ تييئة بيئة صفية مناسبة . توفير جو صفي تسوده العبلقات اإلنسانية واالجتماعية اإليجابية بيف المعمـ وتبلميذه. تعزيز السموؾ المرغوب فيو لدى التبلميذ والعمؿ عمى تجنب السموؾ غير المرغوب فيوالورشة الثالثة-التعمم النشط:
ىو فمسفة تربوية تعتمد عمى إيجابية المتعمـ في الموقؼ التعميمي ،وييدؼ إلى تفعيؿ دور المتعمـ
مف حيث التعمـ مف خبلؿ العمؿ والبحث والتجريب ،واعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الحصوؿ عمى
المعمومات ،واكتساب الميارات وتكويف القيـ واالتجاىات؛ فيو ال يرتكز عمى الحفظ والتمقيف ،وانما عمى
تنمية التفكير والقدرة عمى حؿ المشكبلت ،وعمى العمؿ الجماعي والتعمـ التعاوني.
الورشة الرابعة -اإلسعافات األولية:
وقد ىدفت ىذه الورشة إلى :

 -توعية الطبلب بأىمية إتقاف ميارات اإلسعافات األولية.

 إكسابيـ معمومات وظيفية في كيفية التعامؿ مع المخاطر التي قد تحدث في المدرسة.-

استعراض نماذج تطبيقية لمواقؼ وحاالت تستدعي اإلسعافات األولية.

 -تدريبيـ عمميا عمى كيفية التعامؿ مع الحاالت الطارئة .
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الورشة الخامسة  -استراتيجيات التدريس:
وتيدؼ الورشة إلى:
-

إلماـ الطالب بمفيوـ االستراتيجيات الحديثة.

 تعريفو بأىـ األسس التي تقوـ عمييا.-

ثـ تقديـ نموذج تطبيؽ لتمؾ اإلستراتيجية يتمثؿ في استراتيجية خرائط المفاىيـ.

الورشة السادسة  -وسائل التعميم والتعمم وتقنياتو :
وقد ىدفت الورشة إلى:
 التعرف إلى المستحدثات التكنولوجية.-

الوسائط المتعددة  -التعميم اإللكتروني -التعميـ المدمج  -أدوات الويب .2

 إكساب الميارات البلزمة إلنتاج وسائط تعمـ إلكترونية.الورشة السابعة  -إثارة الدافعية لمتعمم وجذب االنتباه:
وقد ىدفت ىذه الورشة إلى :

 تعريؼ الطبلب بجوانب إثارة الدافعية وجذب انتباه المتعمميف. تقديـ نماذج تطبيقية لمطبلب لجوانب إثارة الدافعية وجذب انتباه المتعمميف. -تقديـ الطبلب لنماذج عممية إلثارة دافعية المتعمميف في مجاؿ التخصص.

ىذا؛ وقد تخمؿ الورشة حمقات نقاش جماعية ومصغرة نالت استحساف الجميع .
الورشة الثامنة – التقويم:
وقد ىدفت ىذه الورشة إلى :
-

تعريؼ الطالب المعمـ بالمفاىيـ األساسية لمقياس والتقويـ التربوي.

 التمييز بيف المصطمحات ذات العبلقة ( قياس – تقويم – تقييم ). -التعريؼ بأنواع التقويـ التربوي.

 إكساب الطالب المعمـ الميارات األساسية إلعداد االختبارات التحصيمية. -تزويد الطالب المعمـ بأساليب إعداد االختبارات الموضوعية.

ىذا؛ وقد تخمؿ الورشة حمقات نقاش جماعية ومصغرة نالت استحساف الجميع .
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المحور الثالث ـ المشاركة وتبادل الخبرات األدائية:

المقدمة:
تعد المشاركة وتبادؿ الخبرات مف الجوانب الميمة في تطوير قدرات الطالب/ة المعمـ/ػة ،واكسابو
كبير
ومحفز ا
ا
العديد مف الميارات التي تمكنو مف تحقيؽ التميز في التعميـ؛ إذ تعد تغذية راجعة ميمة لو،
لو ،كما أنيا تساعد عمى تنمية روح المنافسة بيف المتدربيف ،ويتـ في ىذا المجاؿ مناقشة ما تـ توظيفو
واستخدامو مف االستراتيجيات والطرؽ وألساليب العممية والوسائؿ والنشاطات في التدريب الميداني ،وذلؾ
مف خبلؿ ما يأتي:

أوالً ـ الحصص النموذجية:
يتـ توزيع المتدربيف والمتدربات في مجموعات و تقدـ حصص نموذجية تطبيقية مف قبؿ الطبلب
والطالبات المبادرات بعرض حصة نموذجية ألحد الموضوعات العممية وفؽ التخصص؛حيث يتـ تنفيذ ىذه
الحصص ضمف خطة مدروسة ،ومجدولة زمنياً يتـ تنفيذىا أسبوعيا ،وعمى مدارس الفصؿ الدراسي،
وعقب االنتياء مف الحصة التدريسية يتـ تقييميا مف قبؿ الطالبات الحاضرات وفؽ استمارة تقييـ توزع
عمى المتدربيف والمتدربات ؛ وبعد ذلؾ تتـ المناقشات والمداوالت الجماعية بيف الطبلب والطالبات
المعممات ،واتاحة الفرصة لتبادؿ األفكار ،واآلراء ،والخبرات ،والتجارب بيف الجميع بمشاركة المشرفيف
والمشرفات  ،مع التركيز عمى الميارات التدريسية األساسية ،واألفكار ،والنقاط الميمة ،المدونة في
االستمارة التقويمية،وذلؾ لزيادة كفاية الطالب والطالبة المعممة ورفع مستوى األداء عف طريؽ اكتساب
ميارات وخبرات فنية ومينية.

ثانياً -التعمم اإللكتروني:
يتـ مف خبللو إتاحة الفرصة لتبادؿ األفكار واآلراء والخبرات والتجارب بيف الطالبات المعممات،
مف خبلؿ لقاءات إلكترونية باستخداـ الببلؾ بورد،أوالكونفرنس التي يتـ تخصيصيا لمناقشة أحد
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الموضوعات المتعمقة بمينة التدريس وفؽ خطة مسبقة ؛ وفي اليوـ والزمف المتفؽ عمييا مع الطالب/ػة
لممشاركة في التفاعؿ اإللكتروني؛ وذلؾ لتجديد معمومات الطالب/ػة المعمـ/ػة وتحديثيافي الموضوعات
التربوية.
وتنمية االتجاىات اإليجابية لدى الطالب/ػة المعمـ/ػة نحو التعمـ اإللكتروني وتقديرىا لقيمة مينة
التعميموأىميتيا ،وتوجيو الطالب/ػة المعمـ/ػة وارشاده لمواجية الصعوبات والمشكبلت التي قد تواجيو في
الميداف

التربوي.

ثالثاً ـ التواصل االجتماعي اإللكتروني:
المقدمة :
بدأت الكثير مف الجامعات العالمية والعربية باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مع الطبلب مف

أجؿ خمؽ بيئة تعميمية شفافة وتفاعمية ،يكوف فييا الطّالب عنص اًر فاعبلً يشارؾ في المسؤولية ،وليس
ٍ
مجرد ِّ
الدراسية.
متمؽ سمبي
لمعمومات يمقنو إياىا المعمِّـ في القاعة ّ
ّ
ولعؿ استخداـ ىذه ال ّشبكات في التّعميـ لو العديد مف المميزات التي منيا :توسيع دائرة المتعمّميف
بتوفير سيولة التّواصؿ بينيـ وبيف المعمِّـ ،وكذلؾ نشر الثّقافة التّقنية وتوسيع مدارؾ الطّبلب باطبلعيـ
عمى أحدث المستجدات في مجاؿ دراستيـ،وأخي اًر إعطاء الفرصة لبعض الطّبلب الذيف يعترييـ الخجؿ
مما قد يساعدىـ عمى اإلبداع.
عند مواجية المعمـ لمتّعبير عف آرائيـ كتابة ّ

وانطبلقا مف ىذا المفيوـ  ،وبناء عمى اقتراح مف سعادة وكيؿ الكمية لمشؤف األكاديمية وبعد مناقشات
عممية بيف أعضاء لجنة التربية العممية وأعضاء ىيئة التدريس بقسـ التربية ورياض األطفاؿ بشطري
البنيف والبنات بالكمية ،تـ االتفاؽ عمى تفعيؿ نظاـ لمتواصؿ االجتماعي بيف الطبلب المعمميف وبيف

أعضاء ىيئة التدريس المشرفيف مف خبلؿ إنشاء مجموعة باسـ " مجموعة التدريب الميداني " عمى
الواتساب لطبلب التربية العممية لفرع البنيف وانشاء مجموعتيف لطالبات التربية العممية لفرع البنات نتيجة

لزيادة عددىف .

واليدؼ مف إنشاء موقع لمتواصؿ االجتماعي :
 التشجيع عمى الحوار اإليجابي . -العصؼ الذىني اليادؼ .
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 تبادؿ األفكار بيف الطبلب المعمميف والمشرفيف بصورة ىادفة. -عرض تجارب الطبلب الناجحة ونقدىا واالستفادة منيا .

 عرض بعض القضايا التربوية واجراء المناقشات اليادفة حوليا . -عرض بعض الدروس النموذجية لبلستفادة منيا .

 -طرح مشكبلت الطبلب التي يواجيونيا داخؿ الفصوؿ الدراسية والعمؿ عمى حميا .

المحور الرابع ـالمقاء الختامي لطالب وطالبات التربية الميدانية:
يعتبر ختاـ أي عمؿ تربوي مف األمور الميمة في الوقوؼ عمى مستوى التقدـ فيو ،وتقويـ سمبياتو،
وايجابيات ،إضافة إلى أىميتو في تكريـ أصحاب المبادرات الجيدة ،وتحفيزىـ عمى االستمرار فييا ،ولفت
نظر غيرىـ إلى أىمية المبادرة والمشاركة والتفاعؿ لتحقيؽ النجاح.
وتستفيد الكمية مف المقاء أو الحفؿ الختامي لطبلب التربية الميدانية لتحفيز الطبلب الذيف يتوقع
انتقاليـ إلى ىذه المرحمة في الفصؿ البلحؽ ،وتعريفيـ ببعض جوانب تمؾ المرحمة ،ومشاركة زمبلئيـ
السابقيف ليـ ،واالطبلع عمى تجربتيـ ،واالستفادة مف أفكارىـ واسياماتيـ.
كما َّ
أف ىذا المقاء بطابعو الودي واالجتماعي يفتح المجاؿ لطرح العديد مف األفكار واآلراء
التطويرية التي عادة ما تجد طريقيا لمتنفيذ في الفصؿ البلحؽ مباشرة.
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انًـــالحـــــق(ًَارج انتقىَى وانًتاتؼح)
 .1اضتًارج رصذ درجاخ انطانة  /انًؼهى انُهائُح فٍ انترتُح انًُذاَُح.
 .2تطاقح تقىَى يشرف انترتُح انًُذاَُح فٍ انتذرَص انفؼهٍ.
 .3تطاقح تقىَى يشرف انترتُح انًُذاَُح نهطانة انًؼهى فٍ يرحهح انًشاهذج.
 .4تطاقح تقىَى يشرف انترتُح انًُذاَُح فٍ انىرظ انتذرَثُح.
 .5تطاقح تقىَى يذَر انًذرضح نهطانة انًؼهى فٍ انترتُح انًُذاَُح.
 .6تطاقح تقىَى انًؼهًانًتؼاوٌ نهطانة انًؼهى فٍ انترتُح انًُذاَُح.
 .7اضتًارج انتطجُم انًثكر نهترتُح انًُذاَُح
 .8خطاب يىافقحيكتة انترتُح وانتؼهُى تًحافظح شرورج ػهً تىزَغ انطالب انًؼهًٍُ ػهً
يذارش انتطثُق
 .9خطاب تىجُه انطالب انًؼهًٍُ ػهً انًشرفٍُ
.11

خطاب تىجُه انطالب انًؼهًٍُ ػهً يذارضانتطثُق

.11

جذول انىرظ انتذرَثُح.

.12

اضتًارج رصذ درجاخ انطانة  /انًؼهى انُهائُح فٍ انترتُح انًُذاَُح.

.13

تطاقح تقىَى يشرف انترتُح انًُذاَُح فٍ انتذرَص انفؼهٍ.

.14

تطاقح تقىَى يشرف انترتُح انًُذاَُح نهطانة انًؼهى فٍ يرحهح انًشاهذج.

.15

تطاقح تقىَى يشرف انترتُح انًُذاَُح فٍ انىرظ انتذرَثُح.

.16

تطاقح تقىَى يذَر انًذرضح نهطانة انًؼهى فٍ انترتُح انًُذاَُح.

.17

تطاقح تقىَى انًؼهى انًتؼاوٌ نهطانة انًؼهى فٍ انترتُح انًُذاَُح.

.18

اضتًارج انتطجُم انًثكر نهترتُح انًُذاَُح

.19

خطاب يىافقح يكتة انترتُح وانتؼهُى تًحافظح شرورج ػهً تىزَغ انطالب ػهً

انًذارش.
.21

خطاب تىجُه انطالب انًؼهًٍُ ػهً انًشرفٍُ

.21

خطاب تىجُه انطالب انًؼهًٍُ ػهً يذارش انتطثُق

.22

جذول انىرظ انتذرَثُح
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اضتًارج رصذ درجاخ انطانة  /المعلم في التربية الميدانية
االضى ------------------ ------------- :انتخصص ----------------------------------- :
انرقى انجايؼٍ  --------------------- :انًذرضح -------------------------------------- :
انقائى تانتقىَى

انًشرف
انترتىٌ

انًشرف
األكادًٍَ

يرحهح انتقىَى

انذرجح انكهُح

يرحهح انًشاهذج

%5

انتذرَص انفؼهٍ

% 40

انغُاب وانحضىر

% 10

انىرظ انتذرَثُح

% 12

انتفاػم فٍ انذروش انًُىرجُح
وانتىاصم االجتًاػٍ
انتذرَص انفؼهٍ

%5
% 20

يذَر انًذرضح

%4

انًؼهى انًتؼاوٌ

%4

انًجًىع

% 100

انًشرف األكادًٍَ .................................. /
انًشـرف انترتـىٌ .................................. /

درجح رقًا

انذرجح كتاتح

* انتىقُغ ...................... /
* انتىقُغ ...................... /
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اضتًارج تقىَى انًشرف انترتىٌ
نهطانة  /انًؼهًفُاألداءانتذرَطٍ

االضى............................................................................................................ :
انرقًانجايؼٍ ................................... :انتخصص........................................ :
ػُىاَانذرش................................. :انتارَخ .......................................... :
انًذرضح ..........................................:انصفانذراضٍ ................................:
تقذَر انذرجاخ = 4:يًتاز  = 3 ,جُذجذا،
و

 = 2جُذ =1 ,يقثىل

أوالــــالتخطيطممدرس

1

صياغةأىدافالدروسصياغةسموكيةصحيحة.

2

تحديد محتوى الدرس تحديدا واضحا (معارؼ،ميارات،اتجاىات)

3

اقتراحاستراتيجيات ووسائؿ وأنشطة تعميـ وتعمممناسبة.

4

تحديدأساليبتقويممتنوعةوشاممةألىدافالدرس.

5

توزيع زمف الحصة توزيعا مناسبا.

م

ثانياــتنفيذالدرس

6
7

التمييدلمدرسبطريقةمشوقةوج ّذابة .

استخداماستراتيجياتتدريسيةمناسبة.

8

استخداممغةتدريسيةواضحةوميسرةلفيمالطبلب.

9

مراعاةالتسمسبللمنطقيمممادةالتعميميةفيالعرض.

10

مراعاةالفروقالفرديةبينالطبلب أثناء التدريس.

11

ربط الدرس بمواقؼ مف الحياة اليومية لمطبلب.

12

توظيفالوسائبللتعميميةالمناسبةلتحقيقأىدافالدرس.

13

استخدامأساليبالتعزيزالمناسبة.

14

تحقيقالتكاممبينفروعالمادةوغيرىامنالموادالدراسية.

15

إنياءالدرسبطريقةمناسبةمعربطعناصرالدرسالرئيسة.

4 5 6

4

4 4 5 6
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ثالثا  :أساليب التقويم

4 4 5 6

16

ربطأسئمةالتقويمبأىدافالدرس .

17

توزيع األسئمة التقويمية عمى الطبلب بصورة متكافئة.

18

المحافظة عمىاستم ارريةالتقويمأثناءالدرس.

19

تقديـ التغذيةالراجعةبأسموبتربويمناسب.

20

متابعة الواجباتالمنزليةمعالتبلميذ باستمرار.
رابعا  :إدارة البيئة الصفية

م
21

ضبطالنظامداخبللصفعمىأسستربوية.

22

معالجة المواقفالصفيةالطارئةبطريقةتربوية.

23

المحافظة عمىاستم ارريةجذبانتباىالمتعممينأثناءسيرالدرس.

24

إتاحة فرصتفاعمومشاركةجميعالطبلبفيأنشطةالتعمـ .

25

تنفيذ الدرس وفقا لمخطة الزمنية المقترحة في خطة الدرس.

و

خامسا  :شخصية الطالب  /المعمم

26

تقديـ القدوةالحسنةلتبلميذىوزمبلئو مظي ار وسموكا

27

الثقة بنفسو والتزاـ االتزاف االنفعالي.

28

تقبؿ النقدوتنفيذتعميماتالمشرؼ.

29

تقببللتجديد وتطوير أدائيالتدريسي وفقا لممستحدثات التربوية.

30

التعاوف والتجاوب في كافة األنشطة المدرسية

4 4 5 6

4 4 5 6

مجموع 444 / ....................................................
*درجح انطانة انفؼهُح ػهً االضتًارج يٍ120درجح =  ......................................درجح
*انذرجح انُهائُح انتُُطتحقهاانطانة = انذرجحانفؼهُح ( 40 / ............. = 3 / )........درجح
انًشرف انترتىٌ......................................... /

انتىقُغ .............................. /
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اضتًارج تقىَى انًشرف انترتىٌ نهطانة انًؼهى
فٍ يرحهح انًشاهذج
اضى انطانة انًؼهى........................................ :

انتخصــــص......................................:

انًذرضح انًضُفح ...................................:انتارَـــــخ.......................................... :
انقائى تانتذرَص...........................................:

انصـــــف...........................................:

انًىضــــىع........................................... :انًــــــادج.........................................:

.1

امتجٖذف ِٞتؼي َِٞٞٞتؼتقذأّبىَؼيَحققَٖب ف ٜسي٘ك اىتيَٞز ٍِ خاله اىحصخ؟ .

.

...............................................................................................................
.2

ٕالستخذٍبىَؼيَبىتٖٞئخاىحبفضح (التمهيد للدرس)؟ صف ص٘س اىتٖٞئخ اىت ٜاستخذٍٖب؟

...............................................................................................................
.3

ارمشثالثخأّططخٍختيفخقبٍجٖباىتالٍٞزفٞبىَ٘قفبىتؼيَٜٞ؟.

...............................................................................................................
.4

ارمش ٍثبى ِٞػيىبىتؼضٝضاىزٝبستخذٍٖبىَؼيٌٗٗ،ضحشأٝنفٞزىل؟.

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

.5

ٍبأسبىٞجبىتقَ٘ٝبىتٞبستخذٍٖباىَؼيَفٞبىحصخ؟.

...............................................................................................................
* انذرجح انتٍ َطتحقها انطانة  .................................................= 5درجاخ

* المشرف التربوي  .......................... :التوقيع ................. :
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بطاقة تقويم مشرف الرتبية امليدانية
للطالب املعلم يف الورش التدريبية

االسٌ...................................................... :اىتخصص........................................

1

ٍؼبٞٝش اىتقٌ٘ٝ
٘ٝاظت ػي ٚحض٘س اى٘سش اىتذسٝجٞخ.

اىذسجخ
4 /........

ً

2

ْٝبقص ٗٝجذ ٛسأ ٔٝفٍ٘ ٜض٘ع اى٘سضخ.

3 /........

3

ٝقذً تقشٝشاً ٝيخص فٍ٘ ٔٞض٘ع اى٘سضخ.

3 /........

اىَجَ٘ع

10 /........

* اىذسجخ اىتٝ ٜستحقٖب اىطبىت ٍِ  10دسجبد = ...........................................دسجخ

*ٍطشف اىتشثٞخ اىَٞذاّٞخ ........................ :اىت٘قٞغ ............................ :
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بطاقة تقويم مشرف الرتبية امليدانية
للطالب املعلم يف التواصل االجتماعي والتعلم اإللكرتوني والدروس النموذجية

االسٌ............................................ :اىتخصص........................................

ً
1

ٍؼبٞٝش اىتقٌ٘ٝ
اىذخ٘ه ٗاىَطبسمخ

2

اىتَٞض فّ٘ ٜػٞخ اىَطبسمبد

1

3

تقذ ٌٝدسٗط َّ٘رجٞخ

1

اىَجَ٘ع

اىذسجخ
3

5 /........

* اىذسجخ اىتٝ ٜستحقٖب اىطبىت ٍِ  10دسجبد = ...........................................دسجخ

*ٍطشف اىتشثٞخ اىَٞذاّٞخ ........................ :اىت٘قٞغ ............................ :
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دنُم انترتُح انًُذاَُح

تطاقح تقىَى انًشرف األكادًٍَ
نهطانة  /المعلم في األداء التدريسي بقسم انذراضاخ اإلضاليُح
االضى ........................................................ :انتخصص........................................ :
ػُىاٌ انذرش ............................................. :انتارَخ .......................................... :
انصف انذراضٍ  ...........................................:انًذرضح ..........................................:
تؼهًُاخ :ضع اشارة (√)أياو انتقذَر انًُاضة  =4 :ممتاز  =3 ,جيد جدا =2جُذ =1 ,يقثىل

و

أوالــــ التخطيط لمدروس

1

يحدد أىدافا متنوعة وشاممة لمدرس.

2

يستعيف بالمصادر والمراجع العممية األصيمة لتوثيؽ المادة العممية لمدرس.

3

اضحا (المفاىيـ ،األفكار ،القيـ )..،
يحدد محتوى الدرس تحديدا و ً

4

3

1 2

ثانيا ــ تنفيذ الدروس
4
5

ُيميد لمدرس بطريقة تػػثير دافعية الطبلب لمتعمـ.

يتمو اآليات القرآنية تبلوة صحيحة ؛مراعياً تطبيؽ أحكاـ التجويد .

6

يق أر األحاديث النبوية الشريفة قراءة لغوية صحيحة .

7

يظير تمكنو مف المادة العممية .

8

يتحرى الدقة فيما يستدؿ بو مف األحاديث وأقواؿ العمماء بالرجوع لمصادرىا .

9

يستوفي جميع عناصر الدرس بالشرح والتوضيح .

10

يحرص عمى قراءة التبلميذ لآليات القرآنية واألحاديث النبوية قراءة صحيحة.

11

يراعي التسمسؿ المنطقي لممادة التعميمية في العرض.

12

يوضح لطبلبو األلفاظ الصعبة والغريبة التي اشتمؿ عمييا الدرس.

13

يوفر مناخا يتناسب مع طبيعة درس الشريعة اإلسبلمية .

34

يدعـ شرحو بذكر مأثورات تاريخية مف السنة وسيرة السمؼ الصالح .

15

يستخدـ لغة تدريسية واضحة وميسرة لفيـ الطبلب .

16

يراعي صحة العبارات المغوية والنحوية أثناء شرحو لمدرس .

17

يحفز تبلميذه عمى تطبيؽ ما درسوه في الواقع العممي .

18

يحقؽ التكامؿ بيف فروع المادة وغيرىا مف المواد الدراسية .
47
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19

و
22
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يوجو التبلميذ لممارسة أنشطة الصفية مرتبطة بالدرس.
ثالثا _ الصفات الشخصية

4

1 2 3

أف يقدـ القدوة الحسنة لطبلبو في أقوالو وأفعالو.

ٍجَ٘ع

*الدرجة الفعلية للطالب على االستمارة من  80درجة =  ...............................درجة
*الدرجة النهائية التي يستحقها الطالب = الدرجة الفعلية ( 20 / ....... = 4 / )........درجح
انًشرف األكادًٍَ......................................... /التوقيع ............................... /
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دنُم انترتُح انًُذاَُح

تطاقح تقىَى انًشرف األكادًٍَ نهطانة  /المعلم في األداء التدريسي بقسم انهغح انؼرتُح
االضى.................................................................................................. :
انرقًانجايؼٍ  ................................. :انتخصص........................................ :
ػُىاَانذرش .................................. :انتارَخ .......................................... :
انصفانذراضٍ  ................................:انًذرضح ..........................................:
تقذَر انذرجاخ = 4 :يًتاز  = 3 ,جُذجذا = 2 ،جُذ =1 ,يقثىل
الفقرات

و
1

االلتزام بالتخطيط الجيد لمدرس.

2

تقديم لغة تدريسية واضحة وميسرة لفيم الطالب.

3

التمتع بقدر عال من الطالقة المغوية.

4

إخراج أصوات الحروف من مخارجيا الصحيحة .

5

استخدام تراكيب لغوية صحيحة.

6

مراعاة التسمسل المنطقي في عرض محتوى الدرس.

7

التمكن من التواصل المغوي الفعال مع الطالب.

8

التمكن من الضبط اإلعرابي ألواخر الكممات.

9

التمكن من المادة العممية في التخصص .

10

امتالك ثقافة لغوية واسعة.

11

اإللمام بالثقافة المجتمعية العامة .

12

القدرة عمى ربط فروع المادة بعضيا ببعض وبغيرىا من المواد األخرى.

13

توجيو التالميذ لممارسة أنشطة غير صفية مرتبطة بالدرس.

14

استيفاء جميع عناصر الدرس بالشرح والتوضيح.

15

تقديم القدوة الحسنة لطالبو في أقوالو وأفعالو.

4

3

2

1

*انذرجحانفؼهُح نهطانثؼهً االضتًارج يٍ60درجح =  .................................................درجح
*انذرجحانُهائُح انتُُطتحقهاانطانة = انذرجحانفؼهُح (3 / ).......

=  20 / .......درجح

انًشرف األكادًٍَ......................................... /انتىقُغ ............................... /
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بطاقةتقويمالطالب  /المعلمفياألداءالتدريسي بقسم العلوم
االسم.................................................................................................. :
الرقمالجامعي  ................................. :التخصص........................................ :

عنوانالدرس .................................. :التاريخ .......................................... :
الصفالدراسي  ................................:المدرسة..........................................:

الفقرات

م
1

يمم بمحتوى المادة العممية التي يدرسيا من حقائق و المفاىيم والتعميمات والقوانين..

2

يمتزمبالتسمساللمنطقيمممادةالعمميةلموضوعالدرس

3

يدعم درسو بمعمومات متعمقة بالدرس من مصادر عممية مختمفة.

4

يدعم درسو باآليات واألحاديث القرآنية لتعزيز الجانب الوجداني.

5

يربط الدرس بالمعارف والمفاىيم العممية السابقة المتعمقة بو

6

يربطموضوعالدرسبالمستجدات العممية والتكنولوجية في حياة الطالب.

6

يقدم موضوع الدرس بطريقة عممية شيقة و بسيطة.

7

يضرب األمثمة المناسبة والمتنوعة الستيضاح المفاىيم العممية من واقع حياة الطالب

9

يستخدم أساليب عمميات العمم في تقديم المادة العممية.

1 2 3 4

ُ 11يجيد ميارات التفكير العممي التي يدرسيا لمطالب.
 11يتدرج في األمثمة من السيل لمصعب.

12

ينوع في استخدام األساليب واألنشطة التعميمية في مراحل الدرس.

(التمييد والعرض واإلغالق)

 13يستخدم الرسوم التوضيحية والعروضالعممية والتقنيات الحديثة بشكل سميم
 14يستعين بتقنيات (وسائل ،مواقع ،وبرامج إلكترونية) التي تسيل العممية التعميمية
ُ 15يجيد أساليب التواصل (المفظي ،الكتابي ،التعبير بالرموز).
ُ 16يجيدتوظيفاألسئمة المناسبةلتقويممدىاستيعابالطالبمممفاىيموالمعارف العممية.
 17يستخدم أساليب تقويممتنوعةلقياس مدى تحققأىداف الدرس.

18

يقدم أنشطة إثرائية لممادة العممية في داخل الصف وخارجو

ُ 19يحسنالتصرفمعأسئمةالطالبالعمميةفيالمجال.

21

يشرك كافة الطالبات في األنشطةالتعميميةبصورة متكافئة.

*درجة الطالب الفعليةعلى االستمارة من 60درجة =  ...............................درجة
*الدرجةالنهائية التييستحقهاالطالب = الدرجةالفعلية (02 / ....... = / ).......درجة
المشرف األكاديمي......................................... /التوقيع ............................... /
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تطاقح تقىَى انًشرف األكادًٍَ نهطانة  /المعلم في األداء التدريسي بقسم انرَاضُاخ
االسم.................................................................................................. :
الرقمالجامعي  ................................. :التخصص........................................ :

عنوانالدرس .................................. :التاريخ .......................................... :

الصفالدراسي  ................................:المدرسة..........................................:
تقدير الدرجات  = 4 :ممتاز  = 3 ,جيدجدا =2 ,جيد =1 ,مقبول

الفقرات

م
1

يمم بالمفاىيم والتعميمات والقوانين الرياضية التي يدرسيا.

2

ُيجيد الميارات الرياضية التي يدرسيا لمطالب.
يدعم درسو بمعمومات متعمقة بالدرس من مصادر رياضية مختمفة.

4

يخاطبالطمبةبأسموبيتماشىمعمدىاستيعابيم.

5

يمتمك خمفية كافية تتعمق بموضوع الدرس.

6

يقدم موضوع الدرس بطريقة بسيطة.

7

يربط الدرس بما يسبقو من مفاىيم رياضية تتعمق بو.

8

يضرب األمثمة المناسبة ويقرب المعاني من واقع مفاىيم الطالب.

3

9

1 2 3 4

ُيحسنالتصرفمعأسئمةالطالبالعمميةفيالمجال(أوفيحالنسيانيمبعضمايتعمَّقبالدرسمنمعارف).

 11يتابع كل الطالب في الصف من وقت آلخر متابعو مستمرة.

شرحا وافياً.
 11يشرح األمثمةالمرتبطة بمفاىيم الدرس ً
 12يستعين بتقنيات (وسائل ،مواقع ،وبرامج إلكترونية) رياضيةتسيل العممية التعميمية
 13يربطالدرسبالموضوعاتالمتعمِّقةبفروعالرياضياتوبالمجاالتاألخرى.
 14يتدرج في األمثمة من السيل لمصعب.
 15يتأنى في الشرح ليتيح فرصة لمطالب لمفيم.
ُ 16يعطيالطالبتمارينمناسبةلقياس مدى تحققأىداف الدرس.

 17يتأكد من صحة العمميات الحسابية المستخدمة في الحل.
 18يمتزمبالتسمساللمنطقيمممادةالعمميةلموضوعالدرس.
ُ 19يجيدتوظيفاألسئمة المناسبةلتقويممدىاستيعابالطالبمممفاىيموالتعاميمالرياضية.
ُ 21يجيد التواصل الرياضي (المفظي ،الكتابي ،التعبير بالرموز).

*الدرجةالفعلية للطالبعلى االستمارة من60درجة =  ...............................درجة
*الدرجةالنهائية التييستحقهاالطالب = الدرجةالفعلية ( 20 / ....... = 3 / ).......درجة
المشرف األكاديمي......................................... /التوقيع ............................... /
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 المعلم في األداء التدريسي بقسم اللغة اإلنجليزية/ بطاقة تقويم الطالب
......................................:بسحٝ تاريخ اىض..........................................................:اىَذسسخ
.................................: الدرجة المحصلة..........................................:اسٌ اىطبىت اىَتذسة
Description of Criteria

1

2

3

4

5

1. Details on class board, lesson title, learning outcomes,
key words are prominently displayed.
2. Uses relevant vocabulary.
3. Exhibits fluency of language
4. Uses suitable tone of speech.
5. Oral and written instructions are clear
6. Teaching aids and learning materials are appropriate,
well-organized, resourceful and stimulating
7. Demonstrates mastery of structure
8. Read a text smoothly without hesitation, or
inappropriate pause, or repeating words/lines.
9. Well-organized and clear ideas.
10. Communication almost always effective and speech
almost never marked by non-native characteristics.
11. Mastery of pronunciation.
12. Following up his or / her students.

 درجح............................... = درجح60ٍ*انذرجحانفؼهُح نهطانثؼهً االضتًارج ي
 درجح20 / ....... = 3 / )........( *انذرجحانُهائُح انتُُطتحقهاانطانة = انذرجحانفؼهُح
............................... / انتىقُغ......................................... /ًٍَانًشرف األكاد
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تطاقح تقىَى انًشرف األكادًٍَ نهطانة  /انًؼهى فٍ األداء انتذرَطٍ تقطى ػهىو انحاضة
االضى.................................................................................................. :
انرقًانجايؼٍ  ................................. :انتخصص........................................ :
ػُىاَانذرش .................................. :انتارَخ .......................................... :
انصفانذراضٍ  ................................:انًذرضح ..........................................:

تقذَر انذرجاخ = 4 :يًتاز  = 3 ,جُذجذا = 2 ،جُذ =1 ,يقثىل
و

الفقرات

1

تمكنو مف المادة العممية لمقررات الحاسب التي يدرسيا.

2

إتقانو الميارات العممية لمقررات الحاسب التي يدرسيا.

3

استخدامو الكتب والمراجع الداعمة لمقررات الحاسب التي يدرسيا.

4

ربطو لمدروس بواقع حياة طبلبو اليومية .

5

تنفيذه لمتدريبات العممية لممقررات التي يدرسيا.

6

حرصو عمى نظافة وتنظيـ المعامؿ,وتنظيميا وتوزيع طبلبو عمييا

7

متابعتو المستمرة لصيانة المعامؿ مف األعطاؿ

8
9

4

3

2

1

تنفيذه ألنشطة طبلبية تتصؿ بالحاسب اآللي واالنترنيت( كإصدار نشره
حاسوبية أو فتح نادي لمحاسب) وعقده لورش تدريبية لممعمميف
استجابتو لمبلحظات المشرؼ والتواصؿ المستمر معو

 12اىتمامو بجودة البحث المطموب منو واخراجو بشكؿ فني وطباعتو

*انذرجحانفؼهُح نهطانثؼهً االضتًارج يٍ40درجح =  .................................................درجح
*انذرجحانُهائُح انتُُطتحقهاانطانة = انذرجحانفؼهُح (2 / ).......

=  20 / .......درجح

انًشرف األكادًٍَ......................................... /انتىقُغ .................................................. /
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اضتًارج تقىَى يذَر انًذرضح
نهطانة فٍ انترتُح انًُذاَُح
االسٌ................................ :
م

المدرسة المتؼبّٗخ..............................:
معايير التقويم

1

المظير العام وحسن اليندام.

2

االلتزام بأخالقيات مينة التدريس .

3

التعاون مع إدارة المدرسة.

4

المشاركة في األنشطة المدرسية.

5

المشاركة في حل مشكالت الطالب.

6

التعامل الحسن مع المتعممين.

7

المشاركة في حفظ النظام في المدرسة.

8

التقيد باألنظمة والموائح المدرسية.

9
10

استثمار الوقت داخل المدرسة.

4

3

2

1

التعامل مع المعممين المتعاونين.
المجموع

* انذرجح انكهُح يٍ  40درجة =  .....................درجة
* انذرجح انتٍ َطتحقها انطانة يٍ  4درجات = انذرجح انكهُح( ......... = 10 / )......درجات

* مدير المدرسة  *....................... :التوقيع ...................... :
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اضتًارج تقىَى انًؼهى انًتؼاوٌ
نهطانة انًؼهى فٍ انترتُح انًُذاَُح
االضى.............................. :

م

انًذرضح انًضُفح .............................:

معايير التقويم

1

انضباط الطالب المعمـ في دخوؿ الحصة.

2

الحماس وتحمؿ المسؤولية المينية.

3

اإلعداد الجيد لمدروس

4

تنفيذ خطة الدرس

5

التمكف مف المادة العممية

6

حسف إدارة الصؼ والمحافظة عمى النظاـ

7

استخداـ تقنيات التعميـ

8

تقويـ تعمـ الطمبة

9

تقبؿ المبلحظات مف المشرفيف لتطوير األداء

12

استثمار الوقت داخؿ المدرسة

4

3

2

1

المجموع
* انذرجح انكهُح يٍ  40درجة =  .....................درجة
* انذرجح انتٍ َطتحقها انطانة يٍ  4درجات = انذرجح انكهُح ( ......... = 10 / )......درجات

* المعمم المتعاون ..................... :التوقيع ........................ :
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استَبسح
اىتسجٞو اىَجنش ىيتشثٞخ اىَٞذاّٞخ
اسٌ اىطبىت.................................:

اىشقٌ اىجبٍؼ...................................:ٜ

اىتخصص..................................:

اىسنِ............................................:

سقٌ اىٖبتف.................................:

اىجشٝذ اإلىنتشّٗ............................ :ٜ

أسَبء اىَذاسط اىت ٜتشغت اىتطجٞق فٖٞب:
.........................................................................................-1
........................................................................................-2
 إقشاس اىطبىت اىَؼيٌ:
ّؼٌ أقشأّب اىطبىت اىَذُٗ اسَ ٜأػالٓ ثأّْ ٜس٘ف أّٖ ٜجَٞغ اىَقشساد ٗاىَتطيجبد ىَقشس
اىتشثٞخ اىَٞذاّٞخ فّٖ ٜبٝخ اىفصو اىحبى ٜإُ ضبء هللاٗ ،أسغت ف ٜاىتسجٞو ٍجذئٞب ً ف ٜاىتشثٞخ اىَٞذاّٞخ ،
ٗف ٜإحذ ٙاىَذاسط اىَذّٗخ أػالٓ.
اسٌ اىطبىت

 .........................................اىت٘قٞغ

.....................................
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خطبة ٍ٘افقخ ٍنتت اىتشثٞخ ٗاىتؼي ٌٞثَحبفظخ ضشٗسح
ػي ٚت٘صٝغ اىطالة اىَؼيَ ِٞػيٍ ٚذاسط اىتطجٞق
سؼبدح ٍ /ذٝش ٍنتت اىتشثٞخ ٗاىتؼي ٌٞثَحبفظخ ضشٗسحٗفقٔ هللا
اىسالً ػيٞنٌ ٗسحَخ هللا ٗثشمبتٔ ٗثؼذ ،،،
ف ٜإطبس اىتؼبُٗ اىَطتشك اىقبئٌ ث ِٞميٞخ اىؼيً٘ ٗاٟداة ثطشٗسحٍٗنتت
اىتشثٞخ ٗاىتؼيٌٞ؛ ّٗظشاً ىجذاٝخ اىتذسٝت اىَٞذاّ ٜىطيجخ اىجنبى٘س٘ٝط ثبىنيٞخ فٜ
اىتخصصبد ( )..................................؛ ٍَب ٝتطيت اىتذسٝت اىفؼي ٜىٖؤالء
اىطيجخ ثبىَذاسط اىتبثؼخ ىيَحبفظخ ٗرىل خاله اىفصو اىذساس ......ٜىيؼبً
اىذساسٕ14.../ .14..ٜـ .
ىزا ّأٍو ٍِ سؼبدتنٌ تٞسٞش إتَبً اىَشحيخ اىَٞذاّٞخ ىيطالةٗ ،رىل ثبىتْسٞق
ٍغ ٗحذح اإلضشاف اىتشث٘ٗ ، ٛإثالؽ ٍذاسط اىتطجٞق اىَؼْٞخ الستقجبه اىطالة،
ٗتقذٝ ٌٝذ اىؼُ٘ إلّجبص اىتذسٝت اثتذا ًء ٍِ اىَ٘افق ٕ 14.... / ..... / .....ـ.
ٍشفق طٍ ٔٞقتشح ت٘صٝغ اىطالة ػيٍ ٚذاسط اىتطجٞق اىَؼْٞخ
ضبمشاً ىنٌ مش ٌٝتؼبّٗنٌٗ ،تقجي٘ا خبىص تحٞبت،،، ٜ
ػَٞذ ميٞخ اىؼيً٘ ٗاٟداة ثطشٗسح
دٍ .حَذ ٕبد ٛاىطٖشٛ
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خطبة ت٘ج ٔٞاىطالة اىَؼيَ ِٞػي ٚاىَطشفِٞ
سؼبدحاألخ ٗ ............................................................ /فقٔ هللا
اىسالً ػيٞنٌ ٗسحَخ هللا ٗثشمبتٖ٘ثؼذ ...
ّحٞظ سؼبدتنٌ ػيَب ً ثأسَبء اىطالة اىَؼيٍَٗ ِٞذاسط اىتطجٞق ىيطالة اىَؼيَِٞ
اىز ِٝستطشفُ٘ ػي ٌٖٞخاله اىفصو اىذساس ٍِ .....ٜاىؼبً اىجبٍؼ .....ٜػي ٚاىْح٘ اٟت:ٜ
ً

اسٌ اىطبىت

سقٌ اىطبىت

ٍذسسخ اىتطجٞق

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ٕزا؛ ٗىنٌ خبىص اىطنش ٗاىتقذٝش،،،
ىجْخ اىتشثٞخ اىَٞذاّٞخ
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المممكة العربية السعودية
وزارة التعميم
جامعة نجران

كمية العموم واآلداب بشرورة

اىسؼ٘دٝخ
اىؼشثٞخ
اىََينخ
ورياض األطفال
التربية
قسم
ٗصاسح اىتؼيٌٞ

خطبة ت٘ج ٔٞاىطالة اىَؼيَِٞ
ػيٍ ٚذاسط اىتطجٞق
سؼبدح األخ ٗ ................................................... /فقٔ هللا
اىسالً ػيٞنٌ ٗسحَخ هللا ٗثشمبتٖ٘ثؼذ ...
ّحٞظ سؼبدتنٌ ػيَب ً ثأسَبء اىطالة اىَؼيَ ِٞاىز ِٝستطشفُ٘ ػيٗ ٌٖٞاىَذاسط
اىَخصصخ ىيتطجٞق خاله اىفصو اىذساس ٍِ .....ٜاىؼبً اىجبٍؼ:ٌٕٗ .....ٜ
ً

سقٌ اىطبىت

اسٌ اىطبىت

ٍذسسخ اىتطجٞق

1
2
3
4
5
6
7

ٕزا؛ ٗىنٌ خبىص اىطنش ٗاىتقذٝش،،،
ٍنتت اىتشثٞخ
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شكر وتقذَر

ٗختبٍب ٝطٞت ىْب أُ ّتقذً ث٘افش اىطنش ٗاىؼشفبُ ىجَٞغ اىضٍالء ف ٜقسٌ اىتشثٞخ
ٗسٝبض األطفبه ىَسبَٕتٌٖ اىفؼبىخ ف ٜإّجبص ٍطشٗع تط٘ٝش اىتشثٞخ اىَٞذاّٞخ ثنبفخ ٍست٘ٝبتٔ
تخطٞطب ً ٗتْفٞزاً ٍٗتبثؼخ ً ٗتقَ٘ٝب ً .

رئُص قطى انترتُح ورَاض األطفال وػًُذ انكهُح
د  .يحًذ تٍ هادٌ انشهرٌ
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