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 التعليم، التدريس، التعلم

 :والتعلم وميكن معرفة الرتابط بني هذه املفاهيم ومتايزها بالعرض املوجز هلايرتبط التعليم بالتدريس 

 التعليم

 :للتعليم عدة تعريفات منها

  اليت تساعد املتعلم على التفاعل النشط مع عناصر البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي   ,والنفسية املاديةتوفري الشروط ,

ن عملييية  أمعنييى هييذا   .االجتاهييات والميييم اليييت لتيياه اليهييا هييذا املييتعلم وتناسييبه      واكتسيياب اةيياة واملعييارا واملهييارات و   

خياات   الكتسياب  والنفسي   ,العملي  التعليم هى تلك العملية اليت يوجد فيها متعلم يف موقيف تعليميى لدييه االسيتعداد     

ئيية تعليمييية تتحمييمن  تييو   ومعييارا ومهييارات أو اجتاهييات وقيييم تتناسييه مييع قدراتييه واسييتعداداته ميين خيي   وجييوده يف بي   

 . الرتبوية املنشودة األهدااومعلما ووسائل تعليمية ليحمق  ،تعليميا

  العملية املنظمة اليت ميارسها املعلم بهدا نمل ما يف ذهنه من معلومات ومعيارا ا  امليتعلمني اليذين هيم  اجية ا       وهو

ايصاهلا هلم مباشرة من قبله شخصيًا وفق عملية منظمة ناتج تليك املمارسية هي      املعلم ميارسو .تلك املعارا واملعلومات

 . وما ميتلكه من خاات يف هذا اجملا  ،على تلك املعارا واملعلومات املعلم مالتعليم، ويتحكم يف درجة حتمق حصوهل

  وبييني  جهييةبييني املعلييم ميين  اليييت جتيير  داخييل الفصييل الدراسيي   اللفظيي خيتصيير علييى عملييية التفاعييل  ‘‘:النظييام التعليييم

  ’’أخر  بهدا احداث تغيري يف سلوك املتعلم  جهةأو أكثر من  متعلم

 التدريس

التدريس مصطلح تربوي يركز على التفاعل واحلوار بني املعلم واملتعلم ويد  على مرحلة عملية تتم بواستطها ترمجية املينهج وميا    

 سييوس لييد  املييتعلمني، وهييو فيين وعلييم يف أن واحييد، لييه أسسييه وقوانينييه     يشييمله ميين أهييداا ومعلومييات وأنشييطة ا  سييلوك واقعيي   

 ومبادئه ونظرياته وعوامل يرتكز عليها، 

نشاط انسان  هادا وخمطط وتنفيذي، يتم فيه التفاعل بني املعلم واملتعلم وموضيو  اليتعلم وبيئية اليتعلم، وييذدي هيذا       " فالتدريس

واالنفعييال  لكييل ميين املعلييم واملييتعلم وخيحمييع هييذا النشيياط ا  عملييية تموميييية شيياملة           النشيياط ا   ييو ا انييه املعييريف واملهيياري     

 ."ومستمرة

ويعيد املعليم اليركن األساسي  يف ميد  فاعلييية عمليية التيدريس اذ انيه يينظم اةياات ويييديرها يف اجتياه األهيداا ا يددة وهيو أحييد               

 . ملستخدمة يف العملية الرتبويةأطراا عملية االتصا  البشري اليت تفتمدها الوسائل اآللية ا

يرتبط بعملية التدريس بعض املصطلحات مثل الدرس ويمصد به اجملا  اليزمين املخصيل لتيدريس موضيو  ميا، واسيم يطليق عليى         

 .املادة الدراسية
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 الفرق بني التدريس والتعليم

التيدريس ال يشيمل    أنيشمل تعليم املهارات والمييم واملعيارا يف حيني     التعليمعم من مفهوم التدريس ألن أمشل وأ ان مفهوم التعليم 

 .املهارات والميم

وهيذا   من موقف معنيفأنت تمو  تعلمت أشياء كثرية , ن التعليم قد يمع بشكل ممصود خمطط له وقد ال يكون خمطط لهكما أ

وهيو تعلييم خمطيط وممصيود وال ييأتى مين ريييري       أميا التيدريس فهنيه يشيري ا  نيو  خيار مين طيرق التعلييم           .تعلييم رييري خمطيط ليه    

 .قصد

أميا التعلييم    األهيداا اليت تتحمق فيها  العلميةيرريه يف تعليمه للمتعلم ولدد شروط البيئة  الذيلدد التدريس بدقه السلوك و

قيد يكييون ممصييودا أو ريييري   انسييان فهنيه ال لصييل فيييه مثيل هييذا التحديييد والتخطيييط عنيدما يكييون ريييري ممصيود فالتييدريس نشيياط      

 .ممصود

 

 التعلم 

 .أنه تعديل للسلوك عن طريق اةاة والنشاط للمتعلم، لذلك يركز التعلم على النشاط الذات  للمتعلم

على أنيه عملييات سييكولوجية عمليية داخليية تيتم داخيل امليتعلم نتياية للميثريات ا يطية بيه ونتياية ل سيتعدادات               : ويعرا التعلم 

ويسيتد  عليى أن الفييرد قيد تعليم بعيد عمليية التعليييم مين قدرتيه عليى المييام بييأداء معيني ه يكين يسيتطيع أداءه قبييل              . املوجيودة لدييه  

 .عملية التعليم

 :عامة اليت لسن باملعلمني مراعاتها عند الميام بعملية التدريس مثلالمواعد ال

 قية موضيو  اليدرس  يياة امليتعلم واهتماماتيه       من خي   التهيئية احليافزة الييت تيا  ع      ،لعملية التعلم ثارة دافعية املتعلما -

 .اكثر اجيابية يف الدرس ليكون

  .باألهداا املتوقع حتميمها يف الدرس اع م املتعلم -

 .جل البناء عليه وربطه بالتعلم با ديدأوذلك من  حتديد التعلم السابق للمتعلم -
فلكيل ميتعلم شخصييته و يط تعلميه خيار        ،مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني  يث يراعي  املعليم هيذه الفيروق بيينهم      -

 .به
 ."االنتظار وقت"على طرحها واستخدام مايسمى  ئلة بطريمة مناسبة تشاع املتعلمتوظيف األس -
 .تتناسه واملهمات التعليمية املراد تنفيذها استعما  طرق متنوعة للتدريس -
 .االستعانه مبا يلزم من الوسائل التعليمية املناسبة -
 . ن يتعلمهاأن يتوصل بنفسه ا  املعرفة أو املهارة املطلوب أأي  ،من خ   العمل ن يتعلم املتعلمأاحلرر على  -
 .على االستمرار يف الدراسة اجيابية وبطريمة مناسبة للمتعلم تشاعهتمديم تغذية راجعة  -

 عودة لمائمة ا تويات
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 العملية التعليمية

داخييييييل الفصييييييل الدراسيييييي  واليييييييت تهييييييدا ا  اكسيييييياب     يمصييييييد بالعملييييييية التعليمييييييية ااجييييييراءات والنشيييييياطات اليييييييت حتييييييدث    

عملييييييية أو اجتاهييييييات اجيابييييييية، فهيييييي  نظييييييام معييييييريف يتكييييييون ميييييين مييييييدخ ت ومعا يييييية          املييييييتعلمني معرفيييييية نظرييييييية أو مهييييييارة   

واجيييييياد  امليييييتعلمني واملعا ييييية هييييي  العمليييييية التنسييييييمية لتنظييييييم املعلوميييييات وفهمهيييييا وتفسيييييريها       وخمرجيييييات، فامليييييدخ ت هيييييم  

 .أكفاء اما املخرجات فتتمثل يف ختريج متعلمني الع قة بينها وربطها باملعلومات السابمة،
 

   ظريات التعليمن

الدراسيييي ، وتهييييدا ا  حتسييييني أدائييييه وتطييييوير     الفصييييلهيييي  تلييييك النظريييييات اليييييت تهييييتم مبييييا يمييييوم بييييه املعلييييم داخييييل ريرفيييية       

وهييي  العليييم الييييت تيييزود املعليييم باارشيييادات وتيييبني ليييه متيييى يسيييتخدم طريمييية       .مهمتيييه وفيييق ميييا تظهيييره الدراسيييات يف هيييذا اجمليييا    

 . األهداا التعليمية دون أخر  ويف أي الظروا، ولتحميق أي
 

  نظريات التعلم

وهييي  الييييت تهيييتم بسيييلوك امليييتعلم وميييا يطيييرأ علييييه مييين تغيييريات اجيابيييية دائمييية نسيييبيا كداللييية مييين دالالت اليييتعلم وتهيييدا ا            

 . حتسني سلوكه وتطويره وفق ما تظهره الدراسات األ اث العلمية
 

  الرتبية املمصودة

اثييينني أحيييدهما يأخيييذ دور املربييي  والثيييان  يأخيييذ دور امليييتعلم، ويتوقيييع كيييل منهميييا أن           وهييي  العمليييية التعليميييية الييييت تيييتم بيييني     

  .لمق أهدافا تعليمية تعلميه مماثلة

 

 الرتبية ريري املمصودة

هييييي  تليييييك النشييييياطات الرتبويييييية الييييييت ال تعكيييييس مجييييييع خصيييييائل الرتبيييييية املمصيييييودة كوضيييييو  اهليييييدا، وححميييييور املربييييي          

اهدة برنييييامج اذاعيييي  ويسييييتفيد ميييين هييييذا الانييييامج ففيييي  هييييذه احلاليييية تعتييييا تربييييية ريييييري   واملييييتعلم، فعنييييدما يمييييوم الفييييرد مبشيييي 

 . ممصودة، ألن ذلك مت عن طريق الصدفة

 عناصر العملية التعليمية

 ( :املنهج –املعلم  -املتعلم )لنااحها وحتميق أهدافها وه   تتكون العملية التعليمية من عدة عناصر تعتا أساسا

ميييين رريبيييية ودافييييع للييييتعلم  وهيييييو      املييييتعلم ومييييا ميتلكييييه ميييين خصييييائل نفسييييية وعمليييييية واجتماعييييية، ومييييا لديييييه         وهييييو   :املييييتعلم  

 .األساس يف العملية التعليمية

مين كفياءات وميذه ت واسيتعدادات وقيدرات ورريبية يف        وهيو العنصير الثيان  يف العمليية التعليميية، اذ أن املعليم وميا ميتيا  بيه         : املعليم  

 .األهداا التعليمية بناا  ويسر م على حتميقالتعليم يساعد املتعل

 .واملصادر املختلفة ما لتويه من الكته املدرسية املمررة، واألدوات والوسائل التعليمية واملراجع بكل :املنهج 

 عودة لمائمة ا تويات
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 املنهج

هيداا  يددة وحتيت    أداخل الفصل أو خارجه وفق  املتعلمنيان املنهج احلديث هو مجيع اةاات الرتبوية اليت تمدمها املدرسة ا  

 . قيادة سليمة لتساعد على حتمق النمو الشامل من مجيع النواح  ا سمية والعملية واالجتماعية والنفسية

 مكونات املفهوم الشامل للمنهج

 ( : 1شكل ) الشامل للمنهج يحمم املكونات الث ث التالية وهذا املفهوم 

 ويشمل األسس اةمسة التالية  :أسس بنائه : 

واألسس النفسية، واألسس املستمدة من خصيائل العصير اليذي     األسس الفلسفية، واألسس االجتماعية، واألسس البيئية

 .يبين فيه املنهج

 األهداا، وا توي والنشاطات، والتمويم، يف تتابع دائري ولييس خطي ، فنمطية    :  وتشمل العناصر األربعة التالية :عناصره

البدء دائما يف أي منهج ه  حتديد األهداا املرجوة منه، أي خمرجات اليتعلم املمصيودة، الييت ترتجيم ا   تيو  يتطليه       

وة أو خمرجييات الييتعلم  مييد  حاحنييا يف حتميييق األهييداا املرجيي    ىنشيياطات صييفية وال صييفية معينيية لتنفيييذه واحلكييم عليي     

  .بد من تموميها وتمويم بمية عناصر املنهج األخر  املمصودة ال
 ملييييياذا نعليييييم ل ومييييياذا تعليييييم ل    : أي أن عناصييييير املييييينهج هييييي  مبثابييييية ااجابيييييات عييييين األمثلييييية األربعييييية الرئيسييييية التاليييييية        

 منا لوهل حما عّل

  ودليييل املعلييم ومعينييات  الكتياب املدرسيي  : ا األوعييية الث ثيية ومين أهمهيي . وهيي  األوعييية اليييت تعبيأ فيهييا عناصيير امليينهج   :أوعيتيه

نظري وهو أساس   ميع املتعلمني يف خمتلف املواد، وعملي   : وقد يتألف كتاب املتعلم من كتاب واحد أو أكثر . التعلم

أما دليل املعلم فهو عيادة كتياب   . أو الكيمياء أو األحياء أو للخط يف اللغات أو للتمارين يف الرياضيات ءللتاارب يف الفيزيا

  .ومعينات التعلم تشمل وسائله التعليمية السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية واحد،
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 مفردات املنهج الشامل 

 :يتألف املنهج الشامل من املفردات األساسية التالية 

   املمرر الدراس 

عل  الرريم من أن نمدا كبريا كيان يوجيه للمينهج التملييدي لكونيه مرادفيا للمميرر الدراسي ، اال أن هيذا ال يعيين  يا  عيدم أهميية              

هذا املمرر بل انه ال يزا  وسيظل املفردة األو  يف مفردات املنهج الشامل وأصبح يميوم عليى ركيائز ه تكين الرتبيية التمليديية تلمي         

اذ مليييا كيييان املتعلميييون يتبييياينون يف مييييوهلم واهتمامييياتهم ويف قيييدراتهم       . بييياال ومييين هيييذه الركيييائز امليييتعلم واجملتميييع والبيئييية       هليييا

واسييتعداداتهم، ومليييا كانييت اجملتمعيييات ختتلييف كيييذلك يف فلسييفتها واييييديولوجيتها، وملييا كانيييت البيئيية تتفييياوت يف طبيعتهيييا ويف        

 .لكل هذه االخت فات صد  يف املمررات الدراسية مواردها ويف مشك تها، فياه أن يكون

  املراجع املصاحبة 

والكتياب املميرر مين أهيم مفيردات املينهج وبدونيه قيد ال يكيون          . تيتم ترمجتيه ا  كتياب دراسي  مميرر      ،بعد االتفاق عليى املميرر الدراسي    

هناك منهاا، ولكن مع أهمية الكتاب املمرر اال أنه يف حاجة دائمة ا  شر  من جانه املعلم وتطبيق واعادة تنظيم ورمبا تصحيح يف 

درس من دروسه أن يرجع ا  مرجع واحد على األقل أعلى مين مسيتو  الكتياب    بعض احلاالت، لذا جيه عل  املعلم أثناء اعداده لكل 

املدرس  الذي يدرسه حتى يستطيع جمابهة أسئلة امليتعلمني واستفسياراتهم، ومتثيل جمموعية املراجيع الييت يسيتعني بهيا املعليم علي            

 . يتازأ من مفردات املنهج الشاملالتدريس األمثل للكتاب املمرر الذي يدرسه عام  مساندا قويا، ومن ثم فه  جزء ال

 اليها املعلم لتحسني تدريسه و يادة فاعليته ويلاأ: الوسائل التعليمية. 

 وتعتا من أهم الوسائل اليت تتحمق بها االهداا املرجوة من املنهج: طرق التدريس. 

  املنهج الشامل على نشاط املتعلم ومشاركته يف العملية التعليميةيموم : النشاطات. 

 االمتحانات واساليه التمويم. 

  ن يكيون املكيان   املعلم ممتا  كذلك وا يا جييه أ  اليكف  ان يكون املنهج ممتا ا ومنفذه ( : معدات/مرافق، مبان)العوامل اجملالية

 وبه االمكانات واملعدات مما جيعل عملية التنفيذ هيذه عمليية مبدعية فميا ال شيك      الذي تتم فيه عملية التنفيذ م ئما كذلك

 .فيه أن املبان  املتسعة واملختاات اجملهزة وامل عه الفسيحة تثري عملية التدريس وحتسن من جودتها

ويمصد بها اةاات اليت يكتسبها املتعلم نتياية معايشيته ثمافيات خمتلفية يف البيئية الييت يعيي  فيهيا، وهي  االميور            :املنهج اةف 

تعليم الطفيل أن يميف عنيدما ييدخل املعليم ا  ريرفية الفصيل احرتاميا          : مثا . املدرسة اليت يتعلمها املتعلمني بدون توجيه مباشر من

 .له عندما ير   م ئه يمفون عند دخو  املعلم

 

 عودة لمائمة ا تويات
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 الرتبوية األهداا

 الرئيسيي  العصييه هيي  الرتبوييية فاألهييداا. فعييا  تربييوي برنييامج ألي الرئيسييية اةصييائل أو  هيي  وا ييددة الواضييحة األهييداا

 .بناءة وريري وعشوائية تائهة تصبح بدونها حيث. الرتبية لعملية

 مجليية أو عبييارة هييو الرتبييوي فاهلييدا ذلييك وعلييى. وحتدياتيه  وطموحاتييه أوضيياعه و اجملتمييع فلسييفة تعكييس مييرأة الرتبوييية األهيداا  

 تصيف  عبيارة  وهو التدريس  املوقف يف تفاعله و التعلم خباات مروره نتياة املتعلم لد  ظهوره اجملتمع يأمل مرريوبا سلوكا حتدد

 .متنوعة تعليمية خباات مرورهم نتياة املتعلمني شخصيات يف لتحميمها نسعى اليت السلوكية التغريات

 األهداا اشتماق مصادر

 :يل  ما الرتبوية األهداا منها تشتق اليت املصادر أبر  من

 . الثمايف تراثه و حاجاته و الرتبوية فلسفته و اجملتمع . 1

 .تعلمهم و تفكريهم طرق و العملية قدراتهم و دوافعهم و ميوهلم و حاجاتهم و املتعلمني خصائل . ٢

 .التكنولوج  و العلم  التطور نتياة مشك ت من اجملتمع يواجه ما و متطلباتها، و املعرفة أشكا  و التعلم، عملية مكونات.  ٣

 .النفس علم و التعليم و الرتبية يف املختصني اقرتاحات . ٤

 .تنفيذها و اعدادها يف املشاركني املعلمني و الرتبوية، املناهج معدي اجتاهات و رريبات و دوافع . ٥

 الرتبوية األهداا مستويات

 :أقسام ث ثة ا  الرتبوية األهداا تمسيم ميكن و

 عامة تربوية أهداا
 للمراحل خاصة تربوية أهداا

 التعليمية
 (سلوكية) تدريسية أهداا

 عامية  النطاق واسعة شاملة أهداا

 عمليية  طريق عن تتحمق الصيارية

 بأهييداا مرتبطيية.  كامليية تربوييية

 تشييري. اجملتميع  خصيائل  و الدولية 

 الطالييه سييلوك يف كييبري تغييري ا 

 .صاحل مواطن بناء مثل

  

 دراسيييي  مبمييييرر تييييرتبط أهييييداا هيييي 

 أهيداا  وهي   تدريبيية  بوحدة أو معني

 ميا  وتوضيح  بدقية  حتدد األمد قصرية

 دراسييية مييين امليييتعلم يتعلميييه أن جييييه

 و معني، بنشاط الميام أو معني ممرر

 حتديييييييدا  أكثيييييير صييييييياريتها تكييييييون

 .العاميييية  األهييييداا ميييين وختصيصييييا

 يف  MS Access برنيامج  دراسية  مثل

 . الثانوية املرحلة

 ودقيييية حتدييييدا  أكثيييير بشيييكل  تصيييا  

 بأهيداا  تيرتبط  مباشيرة  أهداا وه 

 والتعميمييييات املييييدركات)  التييييدريس

 للسييلوك  وصييف  وهيي  ( تعلمهييا  املييراد 

 امليييدركات، تليييك تعليييم عليييى اليييدا 

 أكثييير السييلوكية  األهيييداا وتعتييا 

 األهييييداا ميييين وختصيصييييا حتديييييدا

 .واةاصة العامة الرتبوية

 
 عودة لمائمة ا تويات                          احلاسوب ملادة العامة األهداا      للرتبيةاهلدا الشامل 
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 األهداا السلوكية

 السلوك  اهلدا تعريف

 وصف  تعبري هو أو. للم حظة قابل سلوك هيئة على املتعلم من حتميمه املرريوب التعلم لناتج و دد وواضح دقيق وصف

 .معينة تعليمية خباة املتعلم مرور بعد تموميه ميكن والذي املتعلم سلوك يف حدوثه املتوقع( املرريوب) للتغيري

 

  الرتبوية العملية يف األهداا حتديد اجيابيات

 .اهلدا هذا لتحميق املناسه(  ا تو )  العلمية املادة اختيار على املعلم يساعد .1

 .امل ئمة الرتبوية األنشطة اختيار على املعلم يساعد .٢

 .املطلوبة التعليمية الوسائل حتديد على املعلم يعيني .٣

 املتعلم حتميق مد  على ولكم يميس الذي التمويم أسلوب بتصميم وذلك املتعلمني تمويم عملية املعلم على يسهل .٤

 .املرجو اهلدا

 .منه املطلوب ادراك على ويساعده للناا  ال  م األداء مستو  للمتعلم لدد .٥

 

 السلوك  اهلدا أجزاء

 . األساسية السلوك  اهلدا أجزاء .1

 بدقة التعلم سلوك لدد الذي السلوك  املحمار  الفعل . 
  حتميمها املراد املهارة: ا تو . 

 

 . االختيارية السلوك  اهلدا أجزاء .٢

 ااتمان درجة ،اهلدا حتمق ا  يشري والذي لألداء املمبو  املستو  أي-  األداء من األدنى احلد :األداء معيار

 .املتعلم من املطلوبة

 السلوك  اهلدا صيارية شروط

 .و دد  للفهم قاب  املعنى واضح اهلدا يكون أن .1

 .املعلم سلوك وليس املتعلم سلوك على اهلدا يركز أن .٢

 .التعلم نشاط وليس التعلم تجان اهلدا يصف أن .٣

 (مركبا هدفا يكون أال. )للتعلم واحد تجان على اهلدا عبارة تمتصر أن .٤

 .والمياس للم حظة قاب  اهلدا يكون أن .٥
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 السلوكية األهداا تصنيف

 .بلوم العلماء هذالء أهم منو  األداء، جوانه أساس على السلوكية األهداا تصنيف العلماء من الكثري حاو 

 . الوجدان  اجملا  حرك ، النفس اجملا  املعريف، اجملا :  ه  ث ثة جماالت ا  السلوكية األهداا و م ؤه بلوم صنف 

 .واالنفعا  والعمل الفكر وه  اانسان بها يموم اليت الوظائف أنوا  التصنيف هذا ويمابل

 املعريف اجملا : أوال

 اليت الذهنية والنشاطات العملية بالعمليات املعريف ا انه يهتم

 الطرق ومعرفة والتذكر، الفهم وعمليات احلمائق مبعرفة تتصل

 واملبادئ املفاهيم وبناء املعلومات مبعا ة اةاصة واألساليه

 يف متدرجة مستويات ست ا  اجملا  هذا وقسم. والتعميمات

 األكثر ا  البسيط من تتدره املستويات وهذه تصاعدي ترتيه

 .  تعميدا

 .عليها التعرا أو الذاكرة من استدعائها طريق عن واملعارا املعلومات اسرتجا  أو تذكر يعين :التذكر مستو  .1

 ..يتذكر ، يعّرا ، يعدد ، يسرد: أمثلة على أفعا  هذا املستو 

  البيانات أو املعلومات معان  ادراك يعين :الفهم مستو  .٢

 .جديدة أشكا  يف صياريتها أو وتفسريها وترمجتها

 ..يوضح ، يفسر ، يستنتج ، يعلل  ، يرتجم: أمثلة على أفعا  هذا املستو  

 

 .أي استخدام املعلومات وتوظيفها يف مواقف جديدة، ويشمل استخدام المواعد والموانني :مستو  التطبيق .٣

 ..يطبق ، يستخدم ، يربط ، يشغل ، يعمم ، ياهن : أمثلة على أفعا  هذا املستو 

 على المدرة ذلك  ويتطله بينها، الع قات وبيان ا زئية، مكوناتها ا  املعرفة حتليل به يمصد :التحليل مستو  .٤

 .الميم وصيارية ريريها، عن احلمائق صيارية ومتيز اهلامة العناصر متيز  ددة، ريري مسلمات استنتاه

 ..للل ، مييز ، يمسم ، يحميف : أمثلة على أفعا  هذا املستو 

 يظهر ال  يث واحدة، كلية وحدة لتكوين بعحمها مع األساسية العناصر أو األجزاء مجع أي :الرتكيه مستو  .٥

 .العناصر هذه بني الفصل

 ..يبين يذلف ، يركه ، ينتج ، يعد ، يصمم ، : أمثلة على أفعا  هذا املستو 

 من أساس على يكون مناسبة قرارات اختاذ أو ما، نظرية أو معينة فكرة قيمة على حكم اصدار أي :التمويم مستو  .6

 .ك هما أو اةارجية املعايري أو الداخلية األدلة أو الشواهد

 .. من يتحمقيموم ، لكم ، يوا ن ، يمرر ، ينمد ، يمارن ، يفحمل ، : أمثلة على أفعا  هذا املستو 

 التقويم

 الرتكيــب

 التحلـــــــيل

 التطبيـــــــــــق

 الفـــــــــــــــــــهم
 التذكــــــــــــــــــــــر
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 املهاري/ حرك  النفس اجملا : ثانيا

 تتطله اليت املهارات على يركز اجملا  هذا أن أي املتعلم، عند حركية مهارات بتكوين تتعلق اليت األهداا اجملا  هذا ويشمل

 ألي املتعلم فهتمان اآلخرين، اجملالني عن اجملا  هذا فصل ميكن وال. عمل أي ألداء األنشطة مثل ا سم عحم ت وتنسيق استخدام

 ميله ومد  املتعلم، تلماه الذي التدريه نو  وكذلك تعلمها اليت النظرية العلمية للمادة اتمانه على يعتمد حركية مهارة

 . به واقتناعه

 

 امل حظة مستو -1

 يف كلها احلواس واستخدام والعناصر األشياء م حظة حيث من حركية النفس املهارات تكوين ا  يسعى املستو  هذا

 .ببعض بعحمها وع قاتها ومكوناتها األشياء لتفاصيل ادراكه ا  يذدي مما امل حظة

 ..يشاهد ، يصف ، يفرق ، يعاين يفحل، ، يستكشف ، ي حظ ، يتابع ، يراقه: أمثلة على أفعا  هذا املستو 

 التمليد مستو -٢

 .شاهدها اليت اةطوات نفس متبعًا معني عمل من جزء أو عمل بأداء املتعلم يموم

 .. يعز  ، خيتار ، ينسق،  يسال ، يملد ، يتبع ، ينسخ ، يكرر ، يتنمل: أمثلة على أفعا  هذا املستو 

 

 التاريه مستو -٣

 أن حيث حرفيًا، تمليدًا وليس قبل، من والحظه شاهده ما على معتمدًا ما انسان مهارات تمليد أو أداء أو عمل فرصة يتا 

 . التمليد مستو  من أعلى املستو  هذا

 ..جيرد ، يصور ، ينظم يكته، ، يفرق ، لاو  ، ينفذ ، ينتج ، يعمل ، جيرب ، يذدي: أمثلة على أفعا  هذا املستو 
 

 املمارسة مستو -٤

 ا هد وقلة  األخطاء، وقلة األداء سرعة  يادة املستو  هذا يف أداءه مظاهر ومن.  وس سة بتلمائية ما مهارة يذدي أن

 .املهارة أداء يف متمدم ملستو  الوصو  نتياة

 ..يميس ، يربط ، ميارس ، يكرر ، يعرض ، يكته ، يطبع ، يرفع يمرأ، ، جيمع: أمثلة على أفعا  هذا املستو 
 

 وااتمان التكيف مستو -٥

  وسرعة، بسهولة األداء أو املهارة أو احلركة يذدي أن للمتعلم ميكن حيث عاٍ ، مستو  يف املهارة تكون على يد 

 .واامكانات وا هد الوقت يف توفري مع وااتمان با ودة املستو  هذا يف األداء ويتسم

 .. خيطط،  يكيف ، يغري ، يهذب ، يف يتحكم ، يربط ، يشكل يرسم ، ، جييد: أمثلة على أفعا  هذا املستو 
 

 اابدا  مستو -6

 أثناء يف جديدة أساليه أو  اذه واحداث التطوير على المدرة ا  تصل عالية مبمدرة املهارة تنفيذ يتم املستو  هذا يف

 .معني عمل أداء

 ..يعلق ، يكّون  ، يذلف ، يبتكر ، يبين ، ينشئ ، يصمم  ، يطور ، يستخدم  يتمم، ، يستحدث: أمثلة على أفعا  هذا املستو 
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 (العاطف ) االنفعال  اجملا /   الوجدان  اجملا : ثالثا

 هييذا أهمييية وترجييع. والتعيياون واالحيرتام  كالتمييدير والميييم والعواطييف باالجتاهييات املتعلمية  األهييداا علييى اجملييا  هييذا لتيوي 

 سواء هلا، يتعرض اليت للمواقف اليومية استاابته يف املتعلم أن أخر ومبعنى اانسان ، السلوك  ركات ميثل لكونه ا انه

 جمموعهييا يف تشييكل واليييت عنييده، املوجييودة الييدوافع نييو  علييى يعتمييد ا ييا شخصييية أو اجتماعييية علمييية، املواقييف تلييك كانييت

 االسيتاابة،  االنتبياه، :  ه  مستويات مخسة يف الوجدان  التعلم و م ءه كراثوو  ديفيد صنف وقد .للمتعلم الوجدان  البناء

  .الميم تكوين التنظيم، االجتاه، تكوين التمدير،

 هييو الوجيدان   اجمليا   ا  األساسيي  فامليدخل . تاميا  تكييام  متكيام ن  ألنهميا  املعرفييية عين  الوجدانيية  ا وانييه عيز   اةطيأ  ومين 

 هيذا  قمية  لتيل  التميويم  مسيتو   أن حيد  فهننيا  املعرفيية  املسيتويات  سيلم  ا  نظرنا ولو املعريف، ا انه ميثل الذي اانسان عمل

 امليتعلم  نفيس  يف داخليية  معايري هلا األحكام وهذه األحكام، اصدار على المدرة عن عبارة التمويم أن ا  المو  سبق ولمد السلم،

 خارجيية  معيايري  هنياك  وأيحميا  وجدانيية،  عناصير  وكليها  اجملتميع،  يف السيائدة  والتمالييد  واملعتميدات  االجتاهيات  مين  لديه تكونت

 .للعلوم األساسية املبادئ من جاءت

 (:التلم ) االنتباه مستو  -1

 صيفات  عليى  التعيرا  ا  للسيع   – التلميائ   – فحميوله  يدفعيه  مميا  ميا  مثري ا  املتعلم انتباه جذب يتم املستو  هذا فف 

أمثلية عليى أفعيا      .االنتميائ   أو االختيياري  االهتميام  ا  البسييط  اليوع   من التعلم نتائج وتتفاوت. املثري هذا وخصائل

 ..يستخدم يتوقع، لفظ، يستمع، يصغ ،: هذا املستو 

 

 :االستاابة مستو  -٢

 االنتبياه،  جيذب  مين  السيابق  املسيتو   يف مت ميا  على بناء التعليم  املوقف يف يشارك أن املتعلم من يتطله املستو  هذا ويف

أمثلية عليى أفعيا      .واالهتماميات  امليو  خ هلا من يتحمح. املعلم من مفروضة وليست تلمائية تكون أن يفرتض واملشاركة

 يطيع ، يبادر ، لك  ، جييه ، يناق  ، يتعاون ، يوافق ، يتبع ، يصف ، يفحمل يستمع، خيتار، يعز ، يتحكم،: هذا املستو 

 ..يف يشارك ،

 

 :التمدير مستو  -٣

 ميا  موضيو   أو لشي ء  وتمديره ادراكه لديه فيتأكد الواضحة، وااجيابية بالفاعلية املستو  هذا يف املتعلم سلوك يتميز

 بوضيو   أواملوضيو   الشي ء  حيو   نظيره  وجهية  عين  يعيا  ثم ومن قيمه، تتكون املتعلم اجتاهات تكون خ   ومن ذاتيًا، تمديرًا

 يمرر، ، جياد  ، يعارض ، يذكد ، يدعم خيصل، يساعد، يشارك،: أمثلة على أفعا  هذا املستو  . واضحة وثمة وتلمائية

 .. ميارس ، يسهم

 

 (:بميمة االتصاا) الميم  النظام تكوين مستو  -٤

 لدييه،  ادائمي  اسيلوك  وأصيبح  بيه،  ااميان حد ا  ووصل ما، موضو  أو ما ش ء حنو املتعلم اجتاه على يعتمد املستو  هذا

 ، يطور ، يكيف ، يتمسك ، جيرد ، يصو  ، يذيد ، ينظم: أمثلة على أفعا  هذا املستو  .املتعلم لد  الميمة تتكون ثم ومن

 ..يغري ، يعد  ، يفاضل يار،
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 :الميم  السلوك مستو  -٥

 عنيه  وينيتج  الميمي   النظيام  ويثبيت  والمييم،   واملعتميدات  االجتاهيات  تتكاميل  حييث  الوجيدان ،  ا انيه  مستويات أعلى وهو

 ميكيين ممييا خمتلفيية مواقييف يف يكييرره ا ييدد اسييلوك الفييرد يسييلك ذلييك علييى وبنيياء ا. شخصيييته وطبيعيية الفييرد سييلوك

 يكمل  ، يتانه ، يواجه ، يراجع ، يستحدث: أمثلة على أفعا  هذا املستو  .املوقف حدوث قبل أفعاله ردود وتوقع به التنبذ

 .. يتطو  ، عن يدافع ، على لافظ ، يتصرا ، يسلك  ، يطله  ، يذثر ،

 

 :سلوكيا األهداا وصيارية لتحديد عامة ارشادات

 .ووضو  دقة بكل" اةاة جوانه" حسه األهداا حدد  .1

 .املناسه بالفعل سلوك  اهلدا ابدأ  .٢

 .عنها االستغناء ميكن اليت الكلمات من خالية سلوك  هدا كل عبارة اجعل  .٣

 .املعلم أداء وليس املتعلم أداء توضح عبارات يف اهلدا حدد  .٤

 .الدراسية املادة وليس فيه املرريوب النهائ  السلوك ترسم  يث اهلدا عبارة ضع  .٥

 .فمط واحدا تعليميا ناجتا تتحممن  يث اهلدا عبارة صغ  .6

 .هدفا الدرس يف عبارة كل تصبح  يث هلا لزوم ال أهدافا تحمع ال  .7

 

 :السلوكية األهداا صيارية يف شائعة أخطاء

 .املتعلم وسلوك التعلم نتائج من بدال املعلم نشاط وصف 

 .مركبة أهداا صيارية 

 .األهداا جماالت بني احلاد الفصل 

 .السلوكية للصيارية تصلح ال أفعاال استعما  

 يعرا ، يبني ، يوضح: مثل تفسري من أكثر حتمل أفعا 

 يتعلم يدرك، يعتمد،  يذمن،  يفهم، يع ،:  مثل قياسها أو م حظتها ميكن ال أفعا 

 

 عودة لمائمة ا تويات
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 الدروس اعداد

 الدرس اعداد أهمية خ هلا من تتالى اليت ا وانه بعض

 يتحيرك  اليذي  املسيار  يعيّين  بيذلك  فهيو  والعشيوائية،  االرجتا  من حتميه بالتال  وترتيبها، أفكاره تنظيم على املعلم يساعد 

 . له تظهر قد اليت التعليمية املواقف فيتوقع  فيه،

 سيوء  ا  مبتعلمييه  تيذدي  الييت  ا رجية  املواقيف  من كثريا جينبه كما التعليمية، املواقف مواجهة يف املعلم ثمة من يرفع 

 .قدراته يف والتشكيك به الظن

 عرفهيا  قيد  يكيون  أن بعيد  الفصيل،  ا  معيه  اححميارها  عليى  فيعميل  لدرسه، تعليمية وسائل من يلزمه ما بتهيئة املعلم يساعد  

 .استعماهلا وأجاد

 التدريس أثناء شيئا  نس اذا املعلم اليه يرجع والتعلم التعليم لنشاط مكتوبا سا  الدرس اعداد يعتا. 

 للدرس املناسه التمويم وضع على املعلم يعني . 

 املعليم  أن ذليك  وتمومييه،  املعلم متابعة يف وااداريون املوجهون عليه يعتمد اذ الرتبوية، الناحية من مهما الدرس اعداد يعد 

 .وظيفته مبهام الميام يف مهم - واادارية الفنية الناحية من- ُيعد دروسه بتخطيط يهتم ال الذي

 اليوم  ااعداد عملية أسس

 :عليه جيه األكمل الوجه على دروسه بهعداد املعلم يموم لك     

 واهتماماتهم وقدراتهم املتعلمني خصائل فهم. 

 باملدرسة املتوفرة املناسبة والتمنيات لألدوات مسح. 

 ومتعلم ومعلم وتمويم و تو  وطرق أهداا من وعناصره املنهج فهم. 

 الدروس اعداد يف وا مود الروتني عن والبعد دائما واالبتكار التاديد. 

 ا ارية واألحداث باملتعلم ا يطة بالبيئة متوفر هو مبا ااعداد عمليات ربط . 

 

 الدروس اعداد سال

. علمييا  أو تربوييا  املهنية  مين  متكنيه  أو اجتاهاتيه  أو اهتماماتيه  أو شخصييته  جانيه  مين  سيواء  املعليم  كييان  اليدروس  اعداد سال يعكس

 أن جييه  و ميرة  كيل  يف  يددة  عناصير  عليى  الرتكييز  يف املعليم  يسياعد  بأسيلوب  وتمسييمه  الدروس اعداد بسال العناية يستلزم مما

 :التالية الصفحات السال يتحممن

 ( املذهل السابق، العمل مركز التعيني، تاريخ امللف، رقم ا نسية، املدن ، الرقم الرباع ، االسم. )املعلم بيانات........... 

 الدراس  اليوم توقيت. 
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  ادارية مهام أو أنشطة سواء اليه املسندة األعما  ثم بتدريسها، يموم اليت واملواد للمعلم الدراس  ا دو. 

 احلال  الدراس  للفصل املمرر تو يع خطة. 

 أهيداا  العامية،  احلاسيوب  تيدريس  أهيداا  التعليميية،  املرحلية  أهيداا  بالكوييت،  للرتبيية  الشيامل  اهلدا. )الرتبوية األهداا 

 "(التدريسية"السلوكية األهداا املرحلة، يف احلاسوب تدريس

 املمرر تو يع خطة حسه للدرس اليوم ( ااعداد) التححمري. 

 مستمل بسال للحصة يرفق أن أو الدروس اعداد لسال اليوم  املتعلمني متابعة سال يحمم أن ميكن. 

 الدروس اعداد عملية طبيعة

 عين  ختيره  وال املواد مجيع يف واحدة ااعداد عملية طبيعة ولكن أخر  ا  مادة من للدروس اليوم  لإلعداد العام الشكل خيتلف قد

 .األخر  األسئلة من عدد منها يتفر  رئيسية، أسئلة أربعة نطاق

 وهلل كيفل ماذال ملاذال: االستفهام بع مات تبدأ األربع األسئلة هذه  

 األهداا   نعلمل ملاذا

 التعليم  ا تو    نعلمل ماذا

 الرتبوية والتمنيات التدريس طرق   نعلمل كيف

 التمويم  التعلمل حدث هل
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  الدرس اعداد عناصر

 .السابمة األسئلة ضوء يف األساسية عناصرال وتتحممن

 .للدرس واملكانية الزمانية األبعاد : العام ااطار

 .املمرر تو يع خطة يف وروده حسه ،الدرس موضو  : الدرس عنوان

 .منه يذخذ حيث الدرس بعنوان مباشرة العام اهلدا يرتبط : العام اهلدا 

 :السلوكية األهداا
 تو   . ددة خباةه مرور بعد املتوقع املتعلم سلوك تعكس اليت الصورة على السلوكية األهداا هنا تكته

 .ال  مة التدريس وعمليات مهام لتوضيح خطواته على الدرس أهداا

 : الرتبوية التمنيات

 . التعليم  املوقف اثراء الدرس عرض أثناء املعلم يستخدمها اليت واملعينات التعليمية الوسائل تسال

ال يوجد عدد معني للتمنيات اليت ميكن استخدامها يف الدرس الواحد، فهذا يتوقف على طبيعة أهداا 

تلك الوسائل وجودة حالتها ومد  متكن املعلم من الدرس و تواه، وعلى مستويات املتعلمني، ومد  توافر 

 .املهارات التدريسية ال  مة الستخدامها والوقت املناسه لعرضها

 :املمدمة

 :تكون وقد هلا وتشويمهم ا ديدة للمعلومات املتعلمني عمو  اعداد: املمدمة أهمية  

 لدرس من مواضيع تتعلق ببيئة املتعلمل امتهيد. 

  النهائ  للوحدة، حتى يتكون للمتعلم فكرة عن املفاهيم اليت ستعرض خ   الدروس عرض الناتج

 .المادمة

 مراجعة  زء سبق دراسته له ع قة بالدرس. 

 :املمدمة  يراعى يف

 وضوحها ومناسبتها للسن وا زء املخصل هلا من الزمن. 

  ا ديدتكون حلمة لتنظيم معلومات املتعلمني تنظيمًا خاصًا يفيد الدرس. 

  جيه أال تكون مطولة  يث ال تتناسه مع الدرس بل يشرتط أن تمتصر على ما يكف  لتوجيه عمل

 .أنفسهم الدرس ا ديد وما يمرب االهتمام والتشويق ا  املتعلمني ا 

 : العرض

 .احلصة يف شرحها بتسلسل مذكورة الدرس بنود وتناو  شر 

يتعني عليك . ليس مثة طريمة واحدة مثلى تصلح لتدريس كل املواد لكل املتعلمني، يف كل مراحل التعليم

يف هذا ا زء ااشارة ا  الطريمة أو الطرق املتوقع استخدامها يف التدريس، على أن يتم ذلك على حنو 

 . متكامل مع استخدامك الوسائل وأساليه التمويم يف درسك

 :يسمن قواعد التدر

 .التدره من ا سوس ا  اجملرد باستخدام الوسائل التعليمية واملعينات احلسية يف تنفيذ الدرس -

 !التدره من املعلوم ا  اجملهو  مع االنتباه أن املعلوم للط ب خمتلف عن املعلوم للمعلم -

 .من األمثلة الستنتاه الماعدة -

 :احرر على

 .العلمية باحلياةضرورة االهتمام بربط املادة  -

 .مراعاة مناسبة طريمة التدريس لزمن احلصة -      

 



  .                                                                                                     معلومات إثرائية باجلانب الرتبوي للوظائف اإلشرافية           / التوجيه الفين العام للحاسوب  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ||  17   || 

 : التطبيق
 .الدرس مبوضو  تتعلق أدائها أو  لها املتعلم يموم متارين أو تدريبات

 .والوجدانية املهارية املعرفية، ا وانه ملختلف املتعلمني اكتساب من التحمق يتم خ له ومن

 : الصف  التمويم
 السلوكية األهداا لمياس( أخر  تعليمية وسيلة أي باستخدام أو) حتريرية أو شفوية بسيطة مناقشة أسئلة

 .نهايتها أو احلصة أثناء وتناق 

 .الذات  التعلم مبدأ لتطبيق ميدان خري فه  الفصل، خاره بأدائها التكليف يتم اليت املنزلية الواجبات : ال صف  التمويم

 : م حظات
 .الدرس مفاهيم/ مفهوم عرض تأجيل سبه تسايل

 .الدرس اعداد يف املكتوبة من أفحمل بشكل مفهوم لعرض استخدمت خمتلفة تدريس طريمة رصد 

 

 ااعداد خطوات

 املراجع خمتلف من أيا أو املعلم دليل املدرس ، الكتاب: خ   من الدرس موضو  يف الدقيمة المراءة. 

 صحيحة صيارية اصياريتهو ووضو ، بدقة الدرس أهداا حتديد. 

 وقبيل . األهيداا  تليك  لتحمييق  اةطة رسم وه  التالية اةطوة يف ابدأ بدقة، الدرس أهداا حتدد أن بعد الذهين ااعداد 

 .ذهنك يف تبلورت قد التدريس خطة فكرة تكون أن جيه الكتابة يف تبدأ أن

 خطييوات شييكل علييى بتسييايلها قييم الييدرس سييري لطريميية ومرتابطييا كييام  تصييورا تصييورت تكييون أن بعييد الكتيياب  ااعييداد 

 .الدرس بأهداا وارتباطها الوقت عامل خطوة كل يف مراعيا ااعداد، عناصر شاملًة و ددة، واضحة

  االهتميييام عليييه  وينبغيي   واملعينييية، التعليمييية  الوسييائل  لييبعض  الشييير  يف املعلييم  لتيياه  مييا  ريالبيييا، الييدرس  متطلبييات  اعييداد 

 . فيه ستستخدم الذي املكان يف استخدامها وامكانية ص حيتها من والتأكد الوسائل هذه بتححمري
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 الدرس اعداد عند املعلم فيها يمع شائعة أخطاء

  التاريخ

 مرة من أكثر الواحد للدرس الدرس تاريخ كتابة. 

 فمط واحد لفصل الدرس تاريخ كتابة. 

  التاريخ كتابة يف ااهما. 

 السلوكية األهداا

 بالدرس اةاصة ا وانه كل تشمل أن جيه: األهداا عدد قلة. 

 املتعلم/  أن كلمة استخدام عدم. 

 اهلدا صيارية يف(  … كأن ي مثل)  أمثلة استخدام. 

 املتعلم وسلوك التعلم نتائج من بدال املعلم نشاط وصف. 

 مركبة أهداا صيارية. 

 األهداا جماالت بني احلاد الفصل. 

 الرتبوية التمنيات

 الدرس ملوضو  تصلح ال وسائل كتابة عدم. 

 الرتبوية التمنيات يف اليها ااشارة مت الشر ، أثناء تمنية استخدام جتاهل. 

 تربوية تمنية يعتا ال املدرس  كتابال. 

  املمدمة

 (.املراجعة بنود حتدد وا ا السابق للدرس قصرية مراجعة) كتابة يصح ال 

 حل بدون ترتك أو  … صفحة التمارين حل ذكر عدم . 

  العرض

 املدرس  الكتاب يف موجودة ريري ملوضوعات التطرق عدم. 

 جدًا طويلة وال جدًا قصرية تكون ف  النماط عدد حيث من العرض أسلوب مناسبة. 

  التمويم

 األسئلة املربكة اليت تطر  أكثر من فكرة، األسئلة اليت تكون . )ابتعد عن طر  األسئلة الصفية ذات الصيارية اةاطئة

 ( ال، األسئلة الغامحمة ريري  ددة اهلدا، األسئلة املوحية بااجابة/ اجابتها بنعم 

  امل حظات

  احلصة حو  م حظاته لتسايل املعلم اهما. 

 عودة لمائمة ا تويات
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  الوسيلة التعليمية

وتمصيييري مييد تها وشييير  األفكييار وتيييدريه   , تعيير ا بأنهييا أجهيييزة وأدوات ومييواد يسيييتخدمها املعلييم لتحسيييني عملييية التعلييييم والييتعلم      

املتعلمني على املهارات وريرس العادات احلسنة يف نفوسهم واالجتاهات ااجيابية حنو التعلم بهدا الوصيو  ا  احلميائق العلميية    

 . الصحيحة

 الرتبويةمن وظائف التمنيات 

 ميكن أن تذدي التمنية الرتبوية ا   يادة مشاركة املتعلمني بصورة نشطة و اجيابية يف التعلم. 

 الفاعليةو  تعمل التمنية على تيسري تعليم موضوعات معينة قد يصعه بدونها تدريسها بذات الكفاءة . 

 دةتوفر اةاات احلسية اليت تعط  معنى و مدلوال للعبارات اللفظية اجملر. 

 من املمكن أن تعمل على اثراء التعلم و تنويع مصادر املعرفة. 

 اتاحة الفرصة للمتعلمني الستغ   حواسهم املختلفة.  

 توفري مصادر أصلية حميمية للمعلومات.  

 توفري وقت وجهد املعلم يف شر  املفاهيم واحلمائق.  

 تمليل كلفة التعليم.  

  وموجه للنشاط املعريف مشرا، ا والكلمات , حتويل املعلم من شار  لأللفاظ، واملعان.  

  جتعل ما يتعلمه املتعلمون باق  األثر ملدد أطو . 

  تمدم خاات واقعية تدعو املتعلمني ا  النشاط الذات . 

 تنم  فيهم استمرارية التفكري، كما هو احلا  عند استخدام الصور املتحركة، والتمثيليات، والرح ت . 

 تسهم يف  و املعان  ومن ثم يف تنمية الثروة اللغوية عند املتعلمني. 

  وتنوعاتمدم خاات ال ميكن احلصو  عليها عن طريق أدوات أخر ، وتسهم يف جعل ما يتعلمه املتعلمني أكثر كفاية . 

 تثري اهتمام وانتباه املتعلمني، و تنم  فيهم دقة امل حظة . 

 تمّوم معلومات املتعلم، وتميس مد  ما استوعبه من الدرس . 

 تسهل عملية التعليم على املعلم، والتعلم على املتعلم . 

 تساعد املتعلمني على التزود باملعلومات العلمية، وباأللفاظ الدالة عليها. 

  ابماء اةاة التعليمية حية ألطو  فرتة ممكنة مع املتعلمنيتساعد على.  

 المواعد الواجه مراعاتها عند استخدام الوسيلة التعليمية 
        

 التمهيد الستخدام الوسيلة . 

  استخدام الوسيلة يف التوقيت املناسه . 

 عرض الوسيلة يف املكان املناسه . 

 عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثري . 

  د من رؤية مجيع املتعلمني للوسيلة خ   عرضهاالتأك . 

 التأكد من تفاعل مجيع املتعلمني مع الوسيلة خ   عرضها . 
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 اتاحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلمني يف استخدام الوسيلة . 

 عدم التطويل يف عرض الوسيلة جتنبًا للملل . 

  عدم ااجيار املخل يف عرض الوسيلة . 

  عدم ا دحام الدرس بعدد كبري من الوسائل . 

 عدم ابماء الوسيلة أمام املتعلمني بعد استخدامها جتنبا النصرافهم عن متابعة املعلم . 

 ااجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم حو  الوسيلة. 

 يف الوسيلة التعليمية عناصر االتصا  

  (.اآللة  –الكتاب  –امُلعلم ) املرسل 

 (املتعلم ومد  تلميه  تو  الرسالة ) بل امٌلستم. 

  يماس مد  حتمق الرسالة للهدا املرجو من خ   ما حندثه من أ اط سلوكية يعا بها ( : اهلدا ) الرسالة

 .املستمبل

 املعايري األساسية يف اختيار الوسيلة التعليمية 

 أن تكون م ئمة ملوضو  الدرس. 

  س متها وص حيتهاأن تكون حالتها جيدة من حيث. 

  الدراسية احلصةأن تكون مناسبة لزمن. 

 أن يكون امُلعلم ُملمًا بطريمة استخدامها. 

 مراعاة جانه التشويق وااثارة. 

 مسميات الوسائل التعليمية 

 املعينات الرتبوية  الوسائل التعليمية الوسائط التعليمية  وسائل اايحما 

 وسائل االتصا  التعليمية الوسائل البصرية والسمعية الوسائل الوسيطة  الوسائل السمعية

 تكنولوجيا الرتبية وسائل تكنولوجيا التعليم  تكنولوجيا التعليم الوسائل البصرية

  الشروط الواجه توافرها يف التمنية الرتبوية املتميزة لتحمق أهدافها

  احلام مناسه، سهلة احلمل والتداو. 

  األلوان املناسبةجذابة ومشوقة، استخدام. 

 واام ئية صحة املادة العلمية اليت حتتويها أي خالية من األخطاء العلمية. 

 أال تكون مكدسة باملفاهيم العلمية  يث يسهل قراءتها واالستفادة منها. 

 بسيطة وريري مكلفة. 
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 فوائد استخدام الوسائل التعليمية 

 تساعد على الفهم والتعلم الصحيح.    

 تساعد يف معا ة ظاهرة اللفظية . 

 تعاجل الفروق الفردية بني املتعلمني.    

 جتذب وتشوق وتثري انتباه املتعلمني. 

 تبم  أثر التعلم يف ذهن املتعلم.    

 تثري نشاط املتعلمني. 

 تساعد يف ا افظة على ثمافة اجملتمع.    

 تساعد يف حل ومواجهة املشاكل التعليمية املعاصرة. 

  الماموس اللغوي للمتعلم وتساعد على ع ه مشاكل النطقتثري. 

 تعديل سلوك املتعلم وتكوين اجتاهات مرريوب فيها. 

 توضيح وتسهيل العملية التعليمية على املعلم واملتعلم.      

 مواصفات الوسيلة التعليمية ا يدة 

 أن تعاجل موضوعًا أو فكرة أساسية .      

 أن تتناسه والوقت املخصل هلا. 

 أن تكون أفحمل من ريريها يف حتميق اهلدا  .      

 أن تثري تفكري املتعلم وحتفزه لإلبدا  واالبتكار. 

  أن تكون مناسبة ملستو  املتعلمني وم ئمة لظروا جمتمعهم. 

 أن يكون موضوعها مرتبط باهلدا املراد حتميمه    . 

 أن تكون مثرية وجاذبة النتباه املتعلمني. 

 املصداقية وحداثة املعلوماتأن تتمتع الوسيلة ب. 

 يفحمل أن تكون موادها مستنبطة من البيئة ا لية . 

 أن تكون قادرة على تنمية حه االستط   ومجع املعلومات لد  املتعلمني. 

  ًأن تنم  لد  املتعلمني المدرة على امل حظة والتفكري والتأمل ملساعدتهم على حل املشاكل اليت تعرتضهم مستمب. 

  تتناسه واألسلوب الذي ينوي املعلم استخدامهأن. 

 أن يسهل احلصو  عليها. 

 أن تكون أمنة. 

 أن تتناسه وعدد املستفيدين منها من حيث املساحة واحلام. 

 أن يسهل استخدامها. 

 أن تكون قليلة التكاليف. 

 أن تكون يف حالة جيدة. 

  أن تتناسه مع التطور العلم  والتكنولوج. 

 اه والكتابة واأللوانأن تكون واضحة املع   .  
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 أن تتناسه الوسيلة مع املكان الذي تعرض فيها. 

 أن تربط اةاات السابمة باةاات ا ديدة     . 

 واقعية الوسيلة وبساطتها. 

 الوسائل التعليمية" تصنيف " أنوا  

 التساي ت الصوتية-كالراديو التعليم  : الوسائل السمعية. 

 (ا يوب- الوبرية- املغناطيسية –الطباشريية )كالسبورات : سمطة ضوئياريري امل: الوسائل البصرية..، 

 (.األف م الثابتة -الشرائح الفوتوريرافية  -الشفافيات ) مثل : الوسائل البصرية املسمطة ضوئيا

 التليفزيون التعليم  -األف م التعليمية املتحركة : مثل: الوسائل السمعية والبصرية . 

  (.العينات -األشياء -النماذه ) كاجملسمات : امللموسةالوسائل 

 التمثيليات التعليمية                                    . 

 الزيارات امليدانية. 

 األلعاب التعليمية ووسائل ا اكاة. 

 أمثلة للتمنيات الرتبوية

  ةالرتبويأجهزة التمنيات 

  – جها  التساي ت الصوتية- over head جها  العرض العلوي-ألة التصوير - ipad أيباد- data show جها  العرض

 فيديو  

 اللوحات والسبورات 

 السبورة 

 كتابية  السيبورة،  عليى  العنياوين  كتابية  والواضحة، املناسبة األلوان استخدام اةط، وضو : عند استخدامها اآلت  مراعاة جيه

 :أقسام ث ث ا  السبورة تمسم ثم ،]احلصة الغياب، عدد احلحمور، عدد املتعلمني، عدد امجال  الفصل، التاريخ،[

 (. الثابت) التححمري يف املتبع بالتسلسل عناصره أو الدرس بنود كتابة مراعاة جيه:  األو 

 .والتمويم التطبيق فيه يكته:  الثان 

 .ما ملعلومة توضيحه أثناء باستخدامه املعلم يموم الذي املتحرك المسم وهو:  الثالث

 :من تأكدوال

 .هلم مجيعاالسبورة واضحة  جلوس املتعلمني بشكل جيعل -

 .النمل ن من السبورة وتأكد من دقتهم يفوملتعلماما سينمله  حتديد

 . البعد عن ملء السبورة بالكتابةاالختصار يف الكتابة عليها قدر اامكان و -

 . ابرا  املواد املهمة، كاألوامر، واملصطلحات -

 . ا افظة على تنظيمها يف نهاية كل حصة،  و ما كته عليها مبارد االستغناء عنه -

 لوحة ا يوب -السبورة الذكية 
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 األف م 

  اذير استخدام األف م التعليمية

 .يفحمل تسايل الصوت مع التنفيذ العمل - 

ضييرورة م  ميية شيير  املعلييم  االعتميياد علييى تعليييق املعلييم يف احلصيية الدراسييية جيييه االنتبيياه علييى    يف حييا  عييرض الفيييلم دون صييوت و 

 . للفيلم املعروض، و أال يسبق العرض شر  املعلم

حينمييا يتعامييل املعلييم مييع الفيييلم علييى كونييه يشيير  نفسييه بنفسييه و يييرتك املييتعلمني دون         .االعتميياد بييأن الفيييلم بييديل للمعلييم   -

  .ودون تفاعل معهم أثناء العرض الفيلممناقشة بعد 

  

  اجملسمات 

  :التاليةتشتمل اجملسمات األنوا  

ألشيياء كميا هي  دون تغييري     يمصيد باألشيياء احلميميية ذوات ا   : احلميمي    ءمفهوم الشي :  Real Things or Objects األشياء

    . ..(معداد ، مساعة، جها  حاسوب )تعديل   فيها أو

  ...(روبوت ) ذاته كامل التفاصيل أو مبسط  ء ه  تمليد جمسم للش:  Models النماذه 

األشييياء تأخيذ ميين ميين بيئتهيا الطبيعييية بييدون تعيديل فهيي  متثييل يف صيفاتها أو خصائصييها اجملموعيية      :  Specimens العينيات   

 . ..(قطع الذاكرة، توصي ت الشبكات )جاءت منها  اليت

 

 البطاقات   

  .صور عملية مناسبة ملا هو موضو  الدراسةمعان وه  تساعد على تكوين و

   ا يدة البطاقات خصائل

  .العلمية واضحة من حيث اةط واملصطلحات  يث تكون املادة: الوضو -

 0العلمية والرسومات بالبعد الفين من حيث الرسم والظ   وتمدير املسافات أن تتصف املادة: البعد الفين-

 .باملادة العلميةالبطاقة  اكتظاظ عدم-

 0هاالتأكد من دقة املعلومة اليت ستشكل - 

   

 تستخدم يف اعداد التمنيات الرتبوية ياتاجمأمثلة ل 

 برامج قل الصور ومعا تها

Photo Zoom Pro - High Quality Photo Resizer -Picture Resize Genius - S-spline  

 برامج اعداد اختبارات الكرتونية

Articulate Quiz maker - Quiz Creator  -Quiz Builder   
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 الفيديو شروحات اعداد برامج

 Adobe Captivate- Demo Builder -Snagit Wondershare Demo Creator -Camtasia Studio  

 برامج اعداد ألعاب تعليمية

Macromedia Authorware  

 

 

 باستخدام االيباداجميات تستخدم يف اعداد التمنيات الرتبوية أمثلة ل 

 برامج لعمل بطاقات الكرتونيه أو فيلم تعليم  بسيط

Imovie-Perfect video - Cute Cut - Movie Maker 

 

 برامج لتحميل فيديو من االنرتنت او اليوتيوب وحفظه بالبوم الكامريا

Media Burnner - Free vedio downloader 
 

 برامج لتصوير النشرات وحفظها أو رفعها

Smart Scan - TinyScan 
 

 مع احلاسوبااليباد ربط عرض برامج ل

Crazy Remote - Air server 
 

 برامج التعامل مع ملفات أوفيس

Quick Office - Smart Office2  

 

 

 

 

 عودة لمائمة ا تويات
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 التمويم

 

 مفاهيم عامة يف المياس والتمييم والتمويم

 المياس: أواًل 

اعطيياء قيميية رقمييية أو عددييية لصييفة ميين الصييفات طبمييا لمواعييد  ييددة مثييل قييياس ذكيياء املييتعلم أو حتصيييله بهعطائييه     عبييارة عيين 

 (اعطاء قيمة رقمية لألشياء). الدرجة، أي وصف باألرقام للبيانات

 

 التمييم: ثانيًا 

 امليتعلم مثيل قيياس قيدرات امليوظفني ومثيل درجيات        ، يددة  اعطياء قيمية لألميور يف ضيوء معيايري     ، وهو قياس اهلدا وحتديد املستوي

 (تشخيل) (ممتا  أوجيد -ضعيف )يميم مبستو  بأي امتحان بأن 

  .االختبارات الشفوية أو التحريرية أداة من أدوات التمييمتعتا و

 

 التمويم: ثالثًا 

وتعزيزهييا ونميياط الحمييعف  ةمعرفيية نميياط المييوال يمتصيير علييى اصييدار حكييم علييى قيميية األشييياء ولكيين يتايياو  ذلييك قييياس اهلييدا و  

 (ع ه) .وعمل خطط لع جها الختاذ المرارات فهو عملية تشخيصية ع جية وقائية

 

 الع قة بني المياس والتمويم

 .ال ميكن أن توجد عملية التمويم دون قياس ، فالمياس ميثل الوسيلة اليت على أساس نتائاها تتم عملية التمويم

 الفرق بني المياس والتمويم 

 التمويم المياس م

 لكم على قيمته يهتم بوصف السلوك 1

٢ 

الكم  للسلوك، مما ( الوصف)يمتصر على التمدير 

جيعله يعتمد على األرقام يف اعطاء النتياة النهائية 

للموضو  املماس وميثل احد  األدوات أو الوسائل 

 .املستخدمة فيه

والتمدير الكيف  للسلوك، كما يشمل التمدير الكم  

 .يشمل حكما أكثر مشوال يتعلق بميمة هذا السلوك

 .يعد عملية تشخيصية وع جية يف أن واحد .يكون  دودا ببعض املعلومات عن املوضو  املماس ٣

 .يعتمد على الدقة الرقمية فمط ٤

يعتمد على عدد من املبادئ واألسس ،ومن أبر ها 

والع ه ومراعاة الفروق الفردية الشمو  والتشخيل 

 .والتنو  يف الوسائل

٥ 
يمتصر على اعطاء وصف للموضو  املراد قياسه دون 

 أن يعط  اهتماما للربط بني جوانبه
 .يموم على ممارنة الشخل مع نفسه ومع اآلخرين

6 

أكثر موضوعية من التمويم، ولكنه أقل منه قيمة من 

معرفة النتائج بدقة الناحية الرتبوية، نظرا ألن 

 .وموضوعية من ريري تمدير لميمتها ال يعين شيئا

تفسر النتائج وتمدر قيمتها يف ضوء معايري  ددة، 

وتتخذ نتائج هذا التمويم كأساس ملساعدة املتعلمني 

 .على النمو وتصبح ذات فائدة كبرية
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 الرتبوي  التمويمخطوات 

 حتديد األهداا    

 مجع البيانات   

  احلكم واختاذ المراراصدار 

      الرتبوي التمويموظائف 

 اعادة النظر يف األهداا الرتبوية واألدوات التعليمية واملناهج وطرق التدريس. 

 حتديد خطة املدرسة يف حتميق أهدافها.   

 التعرا على ميو  واجتاهات املتعلمني. 

 نمل املتعلم من صف ا  صف.          

 حمعف لد  املتعلمني لتوجيههمالتعرا على مواطن الموة وال. 

 االرتفا  مبستو  العملية التعليمية. 

 خصائل التمويم الرتبوي ا يد

 له أريراض  ددة يميمها حتى ال لدث التخبط العشوائ  :أن يكون هادفا. 

  يشمل العملية التعليمية جبميع مكوناتها وأبعادها :أن يكون شام. 

 حتى نهايتها أو قبلها  من بداية العملية :أن يكون مستمرا. 

 حيث أن احرتام شخصية املعلم وقبوله لذاته ويموم أيحما على مراعاة الظروا الفردية بني  :أن يكون التمويم دميمراطيا

 .املتعلمني

 أن يكون التمويم علميا ميتا  بسمات: 

 .أي يميس ما وضع لمياسه ......الصدق 

 .أي أن تعط  الوسيلة نتائج ثابتة عند تكرار استخدامها .......الثبات 

. أي عدم تأثر نتائج االختبار بعوامل ذاتية مثل مزاه من يموم بالتمويم أو حالته النفسية... املوضوعية

 .ونتائج التموية املوضوع  ال ختتلف من مموم آلخر ، وال مع الشخل نفسه من وقت آلخر

 يساعد على اظهار الظروا الفردية ، ويعني على التميز بني املستويات ال أن يعلو فوق  الذي :أن يكون التمويم مميزا

 .بل يتناو  مجيع جوانه الموة والحمعف ويساعد على اكتشاا املواهه والمدرات. مستو  املتعلم، وال أقل من مستواه

 يساعد على اقتصاد النفمات وا هد والوقت :أن يكون التمويم اقتصاديا. 

  يعتمد على وسائل وأساليه متعددة ومتنوعةأن.      

  عناصر التمويم املستمر   

 املتابعة الشفوية  

 االختبارات المصرية    

 لفصلالتفاعل يف ا 
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 متابعة املهارات احلركية   

 االختبارات النهائية    

 النشاط  

  التمويم ال صف 

 التمويم  ( أ اط  أو أنوا  ) مستويات 

 (التصنيفّ المبل ، )التمويم املبدئّ  

وهيو حتديييد أداء املييتعّلم يف بداييية التييدريس ويكييون قبييل التييدريس للوحييدة الدراسييّية، ويهييدا ا  معرفيية مسييتو  املييتعّلمني ميين    

 .معلومات ومهارات واّتااهات وقيم

  .االختبارات، امل حظات، التمارير الذاتّية: أدواته

 التمويم البنائّ 

املييتعّلمني أثنيياء الييدرس، ويهييدا ا  تمييديم املعا يية وااصيي   املبكيير، وامييداد املعّلييم باملعلومييات حييو         وهييو متابعيية تمييّدم تعّلييم   

 .فاعلّية الطرق واألنشطة والوسائل املستخدمة

 .األسئلة الصّفّية أثناء عملّية التدريس، االختبارات المصرية، األسئلة، امل حظات، املناقشات ا ماعّية: أدواته

 التمويم التشخيصّ  

وهيو تشييخيل صييعوبات الييتعّلم أثنيياء التييدريس واّليييت أظهرهييا التمييويم البنييائّ  السييابق، ثييم تشييخيل املشييك ت ا سييدّية ميين     

 .مسعّية وبصرّية وعملّية، أو االجتماعّية مثل االنطواء، أو االنفعالّية مثل األمزجة

 .ارات التشخيصّية هلذا الغرضامل حظات املباشرة وريري املباشرة، االختب: أدواته

 التمويم النهائّ 

وهو ريالبيًا ميا ييتّم يف نهايية التيدريس أو الفصيل الدراسيّ  أو العيام الدراسيّ  لتحدييد ا  أّي حيّد مّت حتمييق األهيداا التعليمّيية               

وكيذلك احلكيم عليى فاعلّيية     ا ّددة، من خ   عملّية المياس أو امل حظيات، وبالتيال  تصينيف مسيتويات امليتعّلمني النهائّيية،       

 .عملّية التدريس

 امل حظات، اختبارات املعّلمني، مماييس وقوائم التمدير لألداء العملّ ، االختبارات الشفوّية، األ اث، التمارير: أدواته

 معياري تمويم املتعلم

 (.بعد االختبار)وهوممارنة درجة املتعلم مع  م ئه وحتديد تمديره على ذلك  :ممياس مجع  املرجع

 (.قبل االختبار)وهو وضع معيار  دد مسبما لتمدير املتعلمني  :ممياس  ك  املرجع

 خطوات عملية التمويم  

 0حتديد الفلسفة       

 0حتديد األهداا                 

 0حتديد اجملاالت املراد تموميها   

 0حتديد الطريمة واألدوات      
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 0تنفيذ التمويم     

 0حتليل البيانات واستخ ر النتائج          

 0اعادة التمويم 

 

 أهداا التمويم 

  قياس مد  حتصيل املتعلمني. 

 0حتديد مد  وسرعة  و املتعلمني حنو بلو  األهداا اليت نسعى اليها 

  0التعليميةتشخيل نواح  الموة والحمعف يف العملية 

 0مساعدة املتعلم على فهم نفسه 

 مساعدة أولياء األمور على فهم أبنائهم. 

 حتديد الفروق الفردية بني املتعلمني. 

 م ئمة املمرر بالنسبة لمدرات املتعلمني   .     

 معرفة ما ال يتحمق من األهداا. 

 عودة لمائمة ا تويات
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 ختباراتاال

ه  األداة اليت تستخدم يف قياس املعرفة والفهم واملهارة ملادة دراسية معينه قياسا كميا بهيدا قيياس نيواتج    : االختبارات التحصيلية

 .التعلم لدي املتعلم يف شكل اختبار،  يث يراع  فيه قواعد المياس والتمنني من ثبات وصدق

 أريراض االختبارات التحصيلية

 .املتعلم من املهارات ال  مة لتعلم  تو  دراس  جديدالتعرا على ما ميتلكه  .1

 (.التعلم بطيئني –عاديني  –متفوقني )الكشف على الفروق بني املتعلمني   .٢

 .الوقوا على مواطن الموة والحمعف لدي املتعلم .٣

 .تصنيف املتعلمني يف جمموعات وقياس مستو  تمدمهم باملادة .٤

 .يف مادة دراسية معينهتمدير املستو  العام لتحصيل املتعلمني  .٥

 .تنشيط دافعية التعلم والنمل من صف آلخر ومنح الدرجات والشهادات .6

 .التعرا على جماالت تطوير املناهج والاامج واجملاالت الدراسية .7

 مواصفات ااختبار ا يد 

  ء الذي من أجله وضع أن يكون ااختبار صادق يف قياس الش :الصدق. 

  أن يعط  ااختبار نتياة ثابتة تمريبًا اذا طبق أكثر من مرة حتت نفس الظروا ونفس اجملموعة :الثبات. 

   أن يتمحمن ااختبار مجيع املادة العلمية اليت درسها املتعلم :الشمو. 

  عدم وضع أسئلة خيتلف عليها املصححون يف عملية التصحيح :املوضوعة. 

  ختبار قادرا على اظهار الفروق الفردية بني املتعلمنيأن يكون اا :مراعاة مستويات املتعلمني. 

  أن يكون ااختبار مساعدًا للمتعلم على اابدا  واابتكار :الدافعية. 

  ااختبار يت ئم مع ظروا الصف واملدرسة :الواقعية. 

   استخدام أكثر من أسلوب للتمويم :التنو. 

   املتعلمتكون لغة ااختبار سهلة وواضحة يف مستو :الوضو  . 

 تصنيفات االختبارات  
 

 حسه أسئلة ااعداد -:ثالثًا  حسه الشكل -:ثانيًا  حسه الوظيفة -:أواًل 

 ممننة*  شفهية*  اختبارات مسح*  

 ريري ممننة*  عملية*  اختبارات حتديد مستو * 

   اختبارات قصرية* 
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 تصنيفات األسئلة  

 أسئلة املما  األسئلة املوضوعية ه املمارنةيييييوج

 

 

 أنواعها

 

 أسئلة الصواب واةطأ

 أسئلة االختيار من متعدد

 (املمابلة ) أسئلة املزاوجة 

 أسئلة اكما  الفرا 

 أسئلة االستاابة املوجزة

 أسئلة االستاابة املطولة

 أسئلة الكتاب املفتو 

 األسئلة البيتية 

 

 

 عيوبها

 

 يتطله من واضعيها وقتًا وجهدًا يف ااعداد

 تشاع على الدراسة بصورة جمزأة وليست كاملة

 ال تميس قدرة املتعلم على اختيار األفكار وتنظيمها 

تيييييدفع امليييييتعلم يف معظيييييم األحييييييان عليييييى الغيييييي       

 والتخمني 

 ال تغط  مجيع أجزاء املادة

تتييييييأثر يف وضييييييعها وتصييييييحيحها بالعوامييييييل   

 الذاتية

تسييييييتغرق وقتييييييًا طييييييويً  وجهييييييد كييييييبري يف    

 تصحيحها

 ال ميكن أن تميس مجيع أوجه التعليم 

 

 كيفية التخطيط  لبناء االختبارات التحصيلية
 

 اعداد  وذه ااجابة وتو يع الدرجات*  .حتديد موضو  االختبار * 

 ختباروضع تعليمات اال*  حتديد أهداا االختبار* 

 ختباراالمراجعة وتدقيق *  (جدو  املواصفات). حتديد األو ان النسبية لكل هدا* 

 ختباراالاجراء وتنفيذ *  حتديد شكل االختبار* 

 ختباراالتصحيح *  صيارية فمرات االختبار* 

 ختباراالحتليل نتياة *  ترتيه األسئلة* 

 ختباراالتمويم *  

 

   جدو  املواصفات لإلختبار

           ع ممارنية  يدرجيات ااختبيار عليى املواضي    هو جدو  يوضع لبيان اليو ن النسيل لكيل موضيو  بالنسيبة للمميرر ومين ثيم تو ييع

  .بأو نها النسبية

  فيعد بالشكل التال  .نالكل املواضيع ومتوا  وضع جدو  املواصفات لحممان أن يكون ااختبار شام: 

 .حتديد موضوعات املادة اليت يراد قياس حتصيل املتعلم فيها

 .حتديد عدد احلصل ال  مة لتدريس كل موضو 

 :النسل ملوضوعات املادة الدراسية وميكن االستفادة بهعداده من خ   املعادلة التاليةحتديد الو ن 

 x 100عدد احلصل ال  مة لتدريس املوضو    =       الو ن النسل ألهمية املوضو   

    عدد احلصل ال  مة لتدريس املادة          
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 خطوات اعداد ااختبار

   بعمل اختبار معني وحتيدد ليه فيرتة  منيية لتسيليمه ليرئيس المسيم ميع  يوذه ااجابية           يتم تكليف كل معلم بكتاب رمس

 .وجدو  املواصفات

 يتسلم رئيس المسم ااختبار ويراجعه ويغري ما هو ضروري. 

 اعتماده الفين يعرض رئيس المسم ااختبار على املوجه. 

  مبعرفة رئيس المسميوضع ااختبار يف ظرا مغلق وخمتوم يف مكان أمني باملدرسة. 

 تسحه األسئلة وتدبس وتوضع يف أظرا مغلمة وخمتومة يف مكان أمني باملدرسة حتت اشراا رئيس المسم. 

 حتفظ األسئلة. 

 األوراق الزائدة تتلف. 

 

 م حظات الواجه اتباعها عند وضع األسئلة

 هداا اليت وضع املنهج وأهدافهينبغ  دراسة  تو  املنهج وأهدافه دراسة وافية حتى تأت  األسئلة  ممة لأل. 

 يراعى يف األسئلة أن تكون شاملة ملوضوعات املنهج ومو عة على أجزائه املختلفة. 

  (.احلفظ ، التذكر ، التحليل ، االستنتاه ) يراعى التنو  يف ما تميسه األسئلة من مهارات 

  متوسطةيراعى أن تكون األسئلة السهلة والصعبة قليلة، أما أريله األسئلة. 

 ينبغ  أن تكون األسئلة واضحة العبارة خالية من اللبس والغموض. 

 ينبغ  أن تكون األسئلة هلا اجابة واحدة. 

 توضع درجة كل سذا  يف مربع واضح أمامه. 

 تصحيح االختبار

 :هناك ارشادات تساعد املعلم على الميام بهذه املهمة على أسس علمية وبطريمة سريعة منها

 .لإلجابات ألسئلة االختبار،  دد فيها تو يع الدرجات على جزئيات السذا وجود  وذه  .1

 .مراعاة الدقة أثناء التصحيح .٢

 .االلتزام بنظام معني لتمدير الدرجات ليكون منصفا يف تمييم عمل املتعلمني .٣

 . التغله على العامل الشخص  عند تمدير الدرجات وعدم توقف ع مة امُلتعلم على من يصحح ورقته .٤

 .الرتكيز على اجابة امُلتعلم وليس على اةلفية السابمة ملستواه العلم  .٥

ضرورة توثييق ملفيات اختبيارات املعلميني بأخيذ نسيخ منهيا عليى وسييط ختيزيين خيارج ، ثيم توضيع نسيخه منيه عليى                  .6

 .قرر يف سال االختبارات بالمسم

، ويمصد باملراجعة اعادة تصحيح وليس فمط التأكد من التصحيحاملراجعة العلمية والفنية  ميع أوراق املتعلمني بعد انتهاء 

 .مجع الدرجات
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 ضبط جودة التصحيح 

عند وجود أي خلل يف جودة التصحيح جيه اب   مدير املدرسة واملوجه األو  بهذه اةلل والتعاون معهم يف اختاذ ااجراء 

 .املناسه

 

 حتليل أسئلة االختبار
 :فوائد عديدة منها  تحليل االختباراستخراه معامل الصعوبة، ول يمصد بتحليل أسئلة االختبار

    وتشيخيل األسيباب سيواء    , من خ   حتليل أسئلة االختبار يستطيع املعلم أن لدد مواطن الحمعف والميوة عنيد امليتعلمني

 .الع هوبناء على التغذية الراجعة من التحليل يتم , كانت فنية يف االختبار أم تربوية يف طريمة التدريس

 أسيئلة جييد فييتخلل بياملران والتيدريه مين كيثري مين          واضيع جيعيل منيه    الفصيل ار مين قبيل معليم    بان حتليل أسئلة االخت

 .العيوب اليت تصيه السذا  سواء من حيث الصيارية أو األخطاء الفنية األخر 

         يد منهييا يف االختبييارات  يسييتطيع املعلييم أن لصييل علييى أسييئلة جيييدة ميين حيييث الصييعوبة والتمييييز فيحييتفظ بهييا ويسييتف

 .المادمة

  صيعوبة السيذا  عاليية    معاميل  الصعوبة لدد مواقع األسيئلة يف االختبيار فيهذا كانيت درجية      معامل ان التعرا على درجات

( أي السييذا  صييعه ) صييعوبتها منخفحميية  معامييلتييأت  هييذه السييذا  يف أو  االختبييار واذا كانييت درجيية    ( أي السييذا  سييهل )

 .وضع كل سذا  يف االختبار يف املكان املناسه هلايوهكذا , وضع يف نهاية االختباري

 

 معامل الصعوبة 

يفييد معاميل الصيعوبة يف ايحميا  مييد  سيهولة أو صيعوبة سيذا  مييا يف االختبيار، وهيو عبيارة عين النسييبة املئويية مين امليتعلمني الييذين               

        :لة التالية أجابوا عن السذا  اجابة صحيحة ولسه بتطبيق املعاد

 س                                      

                        100× ييييييييييييييييييييييييييييييييي   =معامل صعوبة السذا  

 ن                                   

 على السذا  اجابة صحيحة اأجابوعدد املتعلمني الذين  :  س : حيث 

 جممو  املتعلمني  :  ن          

 

 

  وذه حتليل اختبار

 للمرحلتني املتوسطة والثانوية تو يع درجات اجملا  الدراس  خ   فرتات العام

  ضوابط وارشادات اختبارات الدور الثان 

 

 لمائمة ا توياتعودة 
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 طرق التدريسأنوا  و 

 : ه  رئيسية فئات ربعأ يف تبويبها ميكن انه الا وتنوعت التدريس طرق اختلفت مهما

  املعلم على املعتمدة التدريسية الطريمة:  أوال

Instructor Methods Centered 

 املتلم  هو  املتعلم دور ويكون ،( املتابعة – التنفيذ – التخطيط)  فيها  وريا دورا للمعلم ويكونوتسمى ايحما الطريمة االمائية 

 االمائية الطريمة أو ا اضرة طريمة على وترتكز(  واملفاهيم احلمائق)  املعرفية النواتج على فيها الرتكيز ويتم السلل

 (.املباشر التدريس تسمى كما)  وتفسريها وتبسيطها وشرحها املعلومات نمل على تركز واليت التمليدية

 مزايا هذه الطريمة 

 .ااضافية اليت ال توجد يف الكتابتساعد على اضافة بعض املعلومات  – 1

 .ملتعلمني مهارة ااصغاء واانصاتتساعد على تدريه ا – ٢

 .االستخدام ممارنة بالطرق األخر  سهلةقليلة التكاليف و – ٣

 .سرد أكا قدر ممكن من املعلومات واحلمائق واملعارا املتعلمة بالدرستساعد املعلم على : االقتصاد يف الوقت– ٤

 .ساعد على تبسيط املعلومات الصعبةت – ٥

 .توفري النظام واالنحمباط أثناء ا اضرة -6

 .  باستغ   الوقت استغ ال كبريامتتا -7

تناسه املعلم الذي يتمتع بشخصية قوية وريزارة املعلومات والمدرة على التمثيل الرتبوي والمدرة على التحكم يف تغيري ناات 

 .حلظة ألخر  ك  يشد انتباه احلحمورصوته من 

 عيوب هذه الطريمة 

 .هذه الطريمة عحمو سلل داخل الفصلاملتعلم من خ    – 1

 . ملتابعة املستمرة لسرد املعلوماتن الطريمة تتطله منه اتسبه للمتعلم شرود الذهن أل – ٢

 .التاارب العلمية اجراءال تصلح هذه الطريمة يف تدريس املواد اليت تتطله  – ٣

 .ب املستخدم واحد  ميع املتعلمني،  فاألسلومة للفروق الفردية بني املتعلمنيعدم مراعاة هذه الطري – ٤

 .ة ممدار استيعاب املتعلمني للدرسهذه الطريمة أن لدد بدق ال يستطيع املعلم من خ   – ٥

 .امللل والسأم ا تذدي هذه الطريمة  – 6

 . يستطيع أن يموم بأي عمل مبفردهاالتكالية ف  ا وعدم مشاركته يف الدرس تذدي به  املتعلمعدم فاعلية  – 7

 .التاريه واكتساب اةاة املباشرةاملعلومات سريعة النسيان ألنها تعتمد على السمع والرؤية وال تعتمد على  – 8
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 عوامل تساعد على حا  الطريمة االمائية  

 .جع ذات الع قة باملادة الدراسيةاالط   على املراااعداد ا يد و – 1

 . (أجزاء وفمرات ا تمسم الدرس )لومات يف أذهان املتعلمني ترتيه عناصر الدرس حتى ال تتناثر املع – ٢

 . ناة الصوت بني احلني واآلخرمع حرر املعلم على تغيري جهارة الصوت ووضوحه  – ٣

 .مستو  املتعلمني املعريف والفكرياستخدام ألفاظ وكلمات تتناسه و – ٥

 . البطء اململ أوالتوسط يف االماء والبعد عن السرعة املفرطة  – 6

 . تعانة بوسائل ايحما  مسعية وبصريةاالس – 7

 . ار الدرس وتدوين ذلك على السبورةاشراك املتعلمني يف استخ ر أهم أفك – 8

 .هو موجود يف الكتاب ال اعادة له أن يكن االماء توضيحَا ملا -9

 

 نواعهاأ ومن

 الوقت يف أهدافها وحتميق  تواها توصيل بهدا املستمعني على أفكار من تتحممنها وما املادة املعلم يعرض : االماء-1

 .له املتا 

 حد ا  االماء طريمة تشبه وه  املتعلمني، من كبرية جمموعة املعلم فيها خياطه تدريسية طريمة ه  : ا اضرة -٢

 . منها االنتهاء بعد بالسذا  فيها ويسمح كبري

 .تدرجي  بشكل أجزائها من جزء كل ويشر  والتوضيح، بالتفسري الدراسية املادة املعلم فيها يتناو  طريمة ه  : الشر  -٣

 بهدا وذلك احلسية الوسيلة توافر يتعذر عندما تستعمل ما وريالبا اللفظ  اايحما  وسائل من وسيلة ه  : الوصف -٤

 .مباشرة م حظتها يصعه اليت الفكرة جتسيد

 .قويم خلق أو حسن اجتاه لتعليم وتستخدم احلوادث، لتصوير املعلم يستخدمها شيمة كية دراا وسيلة ه  : المصة  -٥

 مترين ذديي أو املختا يف جتربة جيري كأن املتعلمني، أمام معني بأداء املعلم يموم طريمة ه  : والتمثيل العرض -6

 .جها  يشغل أو رياض 
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  واملتعلم املعلم فيها يتفاعل اليت التدريسية الطريمة:  ثانيا

Interactive Methods 

يعتا الفيلسوا اليونان  سمراط أو  من استخدم هذا األسلوب  .(السمراطية )  املناقشةطريمة  أوالطريمة احلوارية  يحما وتسمى

 عملية يف املتعلم املعلم فيها يشاركحيث  ومتعلميهويعتمد هذا األسلوب على احلوار واملناقشة بني املعلم  .متعلميهيف تعامله مع 

 .( املوجه التدريس تسمى كما. ) التعليمية العملية هدااأ تتحمق ان ا  ونشاطاتها مهامها يف ويدجمه والتعلم التعليم

 مزايا هذه الطريمة  

 . ومتعلميهالتفاعل التام بني املعلم  .1

 . يت املعلومات يف أذهان املتعلمنيتساعد هذه الطريمة على ترسيخ وتثب .٢

 . داخل الفصل املتعلمنيانتباه تثري  .٣

 . تبعد املتعلم عن امللل والسأم .٤

 . رو  العمل ا ماع  لد  املتعلمنيتنمية  .٥

 . املتعلمنيتساعد على مراعاة الفروق الفردية بني  .6

 عيوب هذه الطريمة 

 . لم وقتا طوي  يف شر  فكرة بسيطةاملع فمد يستغرق، لية التدريس من خ   هذه الطريمةبطء عم .1

 . أثناء األسئلة واألجوبة الكثرية يتنبه هلا املعلم تساعد هذه الطريمة على ترسيخ بعض األخطاء اليت قد ال .٢

 . تنظيم وضبط للفصل من قبل املعلم ا  اجة  .٣

 .مناقشات فرعية خاره موضو  الدرس تشتيت أفكار الدرس ودخو  يف ا رمبا تذد  هذه الطريمة  .٤

 عوامل تساعد على حا  الطريمة احلوارية 

 . ريمة يف تدريس اجملموعات الكبريةعدم استخدام هذه الط .1

 :ااعداد ا يد لألسئلة اليت ستلمى أثناء الشر  وتكون .٢

  مناسبة لألهداا ومستو  املتعلمني والزمن. 

 ةتافه أوثرية للتفكري وليست صعبة م. 

  لية من األخطاء اللغوية والعلميةخا. 

 األسئلة متدرجة يف الصعوبة ومباشرة.  

 . املام املعلم بعوامل ضبط الفصل .٣

 .ء احلوار حتى ال تعلق يف أذهانهمتصحيح األخطاء اليت يمع فيها املتعلمني أثنا .٤

 .سبورة بعد االنتهاء من كل مناقشةوتدوينها على ال األفكارتوضيح  .٥

 . يخ مث سرد كالتار ا ن تكون املادة العلمية قابلة للحوار والنماش خب ا املواد اليت حتتاه أ  .6
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 نواعهاأ ومن

   الصفية املناقشة .1

 .حلل هلا التوصل و اولة الرأي وابداء مناقشتها، املتعلم من ويطله مشكلة أو سذاال، أو موضوعا، املعلم يطر 

 

  ا ماعية املناقشة .٢

 مناقشتها، منهم ويطله قحمية، أو موضوعا يطر  ثم ،قائد هلا صغرية جمموعات ا  الفصل متعلمني بتمسيم املعلم يموم

 .اجملموعة نظر ةوجه عن يعا حل ا  التوصل و اولة 

 

  احلوارية الطريمة .٣

 مرحلة ا  املتعلم يصل حتى األسئلة خ   من األفكار توليد ثم معني، موضو  أو ما، نمطة حو  الشك بهثارة املعلم يموم

 .الشك بعد اليمني

 

  االستمرائية الطريمة .٤

 التوصل يتم حتى بينها والشبه االخت ا أوجه عن والبحث املتعلمني مع مناقشتها ثم األمثلة عرض على الطريمة هذه تموم

 . التعريف أو العلم  المانون أو العامة الماعدة ا 

 :  أساسية خطوات ث ث على الطريمة هذه تستند حيث

 .مناسبة تعليمية وسيلة استخدام أو السبورة، على وتدوينها األمثلة اعداد – 1

 . وموا نتها األمثلة يف املتعلمني مناقشة – ٢

 .النهائية الماعدة صيارية – ٣

  

 (االستنباطية)  الطريمة .٥

 االستمرائية الطريمة بعكس تسري وه .  ا زئيات ا  الكليات ومن األمثلة ا  الماعدة ومن اةار ا  العام من االنتما 

 البدء أي .املتعلمني أذهان يف وتثبتها الماعدة توضح اليت األمثلة بطر  يموم ثم الماعدة بعرض املعلم يموم حيث, متاما

  بالصعه

 . ( التوضيحية األمثلة)  السهل ا  والتدره(  الماعدة) 

 

 املشكلة حل طريمة .6

 .اجابته جيهلون سذاال الغامض األمر هذا يكون قد ريامض، أمر أمام بأنهم فيها املتعلمني يشعر حالة املشكلة
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  املتعلم على املعتمدة الذاتية الفردية الطريمة:  ثالثا

Individualized Learning Methods 

 وتسمى)  املتعددة الذات  التعلم أساليه خ   من وذلك وقدراته الستعداداته وفما بنفسه نفسه تعليم للمتعلم يتا  حيث

 : على وتستند(  املباشرة ريري التدريس بطرق كذلك

 (ووقته وميوله قدراته حسه ل ختيار الفرد حرية) التعليم دميمراطية 

 (مناسبه يراها اليت السرعة حسه يسري ان متعلم كل حق) الفردية الفروق مراعاة 

 (ذاته وتعليم نفسه على االعتماد على قادر املتعلم) املتعلم اجيابية 

  الطرق هذه ومن

 املامج الكتاب .1

 سلوكيًا، هدفًا متثل فمرة كل صغرية، فمرات ا   تواه جيزأ حيث مدروسة، دقيمة بطريمة التعليمية املادة تنظم فيه

 وهكذا الثانية الفمرة ا  األو  الفمرة تذدي  يث متدرجة بطريمة تنظم الفمرات وهذه .معينة استاابة فمرة كل وتتطله

 .املتعلم استاابات لتعزيز الصحيحة االجابات معه وترفق .للتعلم الكل  اهلدا ويتحمق التعليمية املهمة تنته  أن ا 

 املاجمة التعليمية احلميبة .٢

 اليت والنشاطات الدراسية، املادة و تو  التعليمية، األهداا تتحممن  يث ر مة أو حميبة يف التعليمية املادة تنظم فيها  

 يستخدمها أن هعلي اليت والوسائل واألدوات املطلوبة، واملراجع املمررات للها، أن عليه اليت والتمارين بها، الميام املتعلم على

 .النهائية ع مته اعطاؤه يف املتعلم تمويم وأسلوب الصحيحة ااجابة و اذه التموميية، واالختبارات

 التعليم  احلاسوب .٣

  .احلاسوب واستخدام املامج التعليم على تعتمد تعليمية طريمة

 : التعليم  احلاسوب أنوا 

 (terminal.) النهائية اجملمعة ا طة ذو احلاسوب -

 .أكا  اسوب املتصل املصغر احلاسوب –

 

 املستملة الدراسة .٤

 .بهحا ه كلف الذي املشرو  أو البحث أو الدراسة بهجراء ذاتيا املتعلم يموم فيها

 . ثه املتعلم  ينه أن ا  ،أخر ا  وقت من املشرا املعلم بلماء يكتف  وا ا لفصلا ا  واحلحمور الدوام تتطله ال طريمة وه 
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  املعلم شرااهب التاريبية الطريمة:  رابعا

Learning Methods Experimental 

 :ومنه مباشر بشكل التعليم  باملوقف اخنراطه طريق عن وذلك مباشرة ذاتية خاة املتعلم يكتسه وفيها

 

 العلم  املختا يف التاريه .1

 .العمل  الواقع يف وكأنه باملختا، املهارة أو التاربة بأجراء املتعلم يموم

 الزائف املوقع يف التاريه .٢

 الباهظة التكاليف اتماء أو للخطر جتنبا وذلك الواقع ، احلميم  املوقف من قريه  ائف موقف يف ئاملباد تطبيق

 ( العسكريني االطباء، الطيارين تدريه)

 العمل  امليدان و احلمل يف التاريه .٣

 املستشفيات، يف كالعمل)   ددة مهارة أو معينة، تعليمية خاة الكتساب العمل  الواقع  امليدان يف املتعلم ينخرط فيها

 ( . …… الزراعية، احلمو 

  األدوار تممل طريمة .٤

 والتفاعل املوقف، يف املباشر االخنراط طريق عن عاتمة، على امللماة املسئولية وأداء منه املتوقع الدور بتمثيل املتعلم يموم فيها

 .. االجتماعية دواراأل من وريريها المائد االب، بدور يموم مثل أدوارهم وتممل اآلخرين مع
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  العملية العروض طريمة

(Demonstration) 

 نشاط العملية فالعروض .العمل كيفية تبني بصرية كوسيلة االخرين وجود يف ش ء لعمل باالجرات الميام هو العمل  العرض

 من معينة بأنوا  املتعلمني قيام من مينع ال هذا ولكن املتعلمني أمام بالنشاط املعلم فيه يموم وفعالة متعددة امكانيات له تعليم 

 . املعلم جانه من واشراا توجيه مع معينة جوانه يف واملشاركة  م ئهم أمام النشاط

  العملية العروض أنوا 

 .كثرأ أو متعلم بها يموم عملية عروض وحده، املعلم بها يموم عملية عروض 

 .املعلم مع املتعلمني من عدد بها يشارك عملية عروض 

  العملية العروض من اهلدا

 املواد على للتعرا الكواشف استخدام تتطله اليت الكيميائية التاارب مثل العلمية واحلمائق الظواهر بعض توضيح .1

  .اجملهولة

 اخل .. معينة عمليات أو معينة مهارات تعلم .2

 .املتعلمني أمام بتشغيلها املعلم يموم حيث معها التعامل وكيفية باألجهزة التعريف .3

 العملية العروض مزايا

 .املتعلمني  ميع اةاات لنمل كبري جما  توفر .1

 .الثمن ريالية ل جهزة خاصة التكلفة يف اقتصادية .2

 .أقل وقت يف منظمة بطريمة الدراسية املادة من قدر كاأ تدريس من املعلم متكن .3

  العملية العروض يف عيوب

 الوسائل كل باستخدام يموم أن املعلم يلزم مما أمامهم تعرض اليت املتعلمني  ميع الواضحة املشاهدة توفر ضمان عدم   

 .املتعلمني  ميع املشاهدة وضو  لتحميق واامكانيات

  العملية العروض احا  اال مة اةطوات

 .املتعلمني أمام عرضها قبل مسبما التوضيحية العروض اجراء فينبغ  ا يد واألداء ااعداد .1

 .للعروض امل ئم ا و تهيئة .2

 .للعرض املناسه الزمن .3

 .    رؤيتها هلم يسبق ه للمتعلمني"  مفاجأة"  العروض تكون أن ينبغ  .4

 ال بدرجة الشر  يف يسر  الأ وكذلك  النشاط من النو  هذا اجراء يف املعلم يسر  الأ العملية للعروض العامة المواعد من .5

  .العملية العروض توضحها اليت األساسية املفاهيم أو األفكار أو للعمليات السليم الفهم من املتعلمني متكن



  .                                                                                                     معلومات إثرائية باجلانب الرتبوي للوظائف اإلشرافية           / التوجيه الفين العام للحاسوب  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ||  41   || 

 اجملموعات بنظام التعاون  التعلم طريمة

راعيا يف التمسيم الفيروق  ، م، ويكون هذا التمسيم بشكل متاانس 6—٤جمموعات  من  ا  املتعلمنييموم املعلم بتمسيم  

وممييا يسيياعد علييى التنظيييم تو يييع األدوار بييني أعحميياء اجملموعيية       . ، ثييم يكلييف املعلييم كييل جمموعيية بهحييا  مهميية  ييددة     الفردييية

مرأ وُينياق   مديم تمرير عما مت احا ه، ثم ُيبعد ذلك يطله املعلم من كل جمموعة ت، . . . ( ممرر  قائد ، قارئ كاته ،) الواحدة 

 . أمام املتعلمني( التمرير ) 

 مشرو  يف االشرتاك املشرتكة هتماماتاال ذوي املتعلمني من ويطله العمل مشاريع من جمموعة املعلم يمرت   :ا ماعية املشاريع

 .ا دد الوقت يف احا ه ثم  دد

  املشرو  احا  توفرها الواجه الشروط

 .يناسبهم الذي املشرو  الختيار للمتعلمني الفرصة اتاحة -1

 .اختياره مت الذي املشرو  ص حية مد  يف املتعلمني مناقشة -٢

 . وخااتهم أفكارهم عن التعبري يف احلرية املتعلمني اعطاء -٣

 .بينهم الفردية الفروق ذلك يف مراعيا املتعلمني، على باملشرو  اةاصة األدوار تو يع -٤

  املشرو  طريمة تنفيذ خطوات

 . املشرو  هذا ص حية مد  على للتعرا املعلم مع مناقشته ويتم املتعلمني، قبل من املشرو  حتديد -1

 اليت والصعوبات فيه، السري وخطوات املشرو  هذا أهداا حتديد يتم ومتعلميه املعلم بني مبشاركة:  للمشرو  التخطيط -٢

 . ع جها وطرق حدوثها، يتوقع

 . املعلم من وارشاد وتوجيه مبتابعة به املناط الدور حسه كل املشرو ، بتنفيذ املتعلمني يموم:  التنفيذ -٣

 . اكتسبت اليت واملعلومات حتممت، اليت واألهداا ارتكبت، اليت األخطاء ودراسة التمارير، لكتابة اةطوة هذه:  التمويم -٤

  الطريمة هذه مزايا

 .املبتكر والعمل الفكر عما أ على املتعلمني تدريه على الطريمة هذه تساعد -1

 .املتعلمني بني ا ماع  والعمل التعاون رو  ريرس على تعمل -٣

 . نظريا ال عمليا املعلومات الطريمة هذه خ   من املتعلم يتلمى -٤

 . التعليمية العملية  ور هو هنا املتعلم -٥

  الطريمة هذه عيوب

 . عا  جمهود ا  حتتاه -1

 .طويل وقت ا  حتتاه -٢

 .عاتمه على املشرو  اجملموعة فرادأ احد ياخذ قد -٣

 .منهم كل بذله الذي ا هد مدارمل اعتبار دون الدرجة نفس االفراد مجيع ياخذ حيث التميم يف عادلة ريري طريمة تعتا -٤

 عودة لمائمة ا تويات
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 التدريس أسلوب

 أساليه التدريس وأنواعها

كما تتنو  اسرتاتيايات التدريس وطرق التدريس تتنو  أيحمًا أساليه التدريس، ولكن ينبغ  أن نذكد أن أساليه التدريس ليست 

معييايري  ييددة، فأسيلوب التييدريس ييرتبط بصييورة أساسيية بشخصييية املعلييم      أو كمية اةطييوات، كميا أنهييا ال تسيري وفمييًا لشيروط     

ومساته وخصائصه، ومع تسليمنا بأنه ال يوجد أسلوب  دد ميكن تفحميله عما سواه من األساليه، عليى اعتبيار أن مسيألة تفحمييل     

أسلوب التدريس اال من خي   األثير    ىعلال ميكن احلكم  كماأسلوب تدريس  عن ريريه تظل مرهونة، باملعلم نفسه ومبا يفحمله هو، 

 .املتعلمنيالذي يظهر على التحصيل لد  

 

 أساليه التدريس املباشرة -

ونميد   املتعلموهو يموم توجيه عمل ( اةاصة)يعرا بأنه ذلك النو  من أساليه التدريس الذي يتكون من أراء وأفكار املعلم الذاتية 

املعليم يف هيذا األسيلوب     فيسيعى  .سلوكه، ويعد هذا األسلوب من األساليه اليت تا  استخدام املعلم للسلطة داخل الفصل الدراس 

مناسيييبة، كميييا يميييوم بتميييويم مسيييتويات حتصييييلهم وفميييًا    يراهيييابييياةاات واملهيييارات التعليميييية الييييت   امليييتعلمنيتزوييييد  ا يسيييعى 

للمعلومات اليت قدمها هلم، ويبدو أن هذا األسيلوب ييت ءم ميع     املتعلمنيمنها التعرا على مد  تذكر الختبارات  ددة يستهدا 

 .اجملموعة األو  من طرق التدريس خاصة طريمة ا اضرة واملناقشة املميدة

 أسلوب التدريس ريري املباشر -

ع واضييح ميين قبييل املعلييم اشييراكهم يف العملييية      مييع تشيياي  املييتعلمني يعييرا بأنييه األسييلوب الييذي يتمثييل يف امتصييار أراء وأفكييار       

، وليياو   املييتعلمنيالتعييرا علييى أراء ومشييك ت    ا يف هييذا األسييلوب فييهن املعلييم يسييعى      .التعليمييية وكييذلك يف قبييو  مشيياعرهم   

املشاركة يف دراسة هذه اآلراء واملشك ت ووضع احللو  املناسبة هلا، ومن الطرق اليت يسيتخدم معهيا    ا  املتعلمنيمتثيلها، ثم يدعو 

 .هذا األسلوب طريمة حل املشك ت وطريمة االكتشاا املوجه

 أسلوب التدريس المائم على املد  والنمد   -

بنمو  (" لك اصح، ممتا  شكر" )د  املعتد  املكلمات  رتتبطف. هذا األسلوب باسرتاتياية استخدام الثواب والعمابيرتبط 

فلمد تبني أن اافراط يف النمد  متعلميهنمد املعلم على حتصيل  يرتبط باملمابلكما . وله تأثري موجه عليهمحتصيل املتعلمني 

  .لديهممن قبل املعلم يذدي اخنفاض يف التحصيل 

 أسلوب التدريس المائم على التغذية الراجعة -

اليذين تعلميوا بهيذا األسيلوب يكيون       ملتعلمنيفيا . امليتعلم أسلوب التدريس المائم على التغذية الراجعة ليه تيأثري موجيه عليى حتصييل      

مسيتويات تمدميه و ييوه التحصييل  بصيورة متتابعيية      للمييتعلمومين مميييزات هيذا األسيلوب أن يوضيح     ، ا  ميين التيذكر  عي ليديهم قيدر   
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تنمييية مسييتويات حتصيييله، وهييذا األسييلوب يعييد أبيير  األسيياليه التييى تتبييع يف طييرق الييتعلم الييذات    وبييان الكيفييية اليييت يسييتطيع بهييا  

 .والفردي

 املتعلمأسلوب التدريس المائم على استعما  أفكار  -

 : مخسة مستويات فرعية كما يل   ا  املتعلمأسلوب التدريس المائم على استعما  أفكار ( ف ندو  )  الرتبوي قسم

 .الع قات املنطمية الستخراه الفكرة كما يعا عنها املتعلم أوبتكرار جمموعة من األمساء  أ ي التنويه

 . تعديل صيارية ا مل من قبل املعلم واليت تساعد املتعلم على وضع الفكرة اليت يفهمها أوب ي اعادة 

 . اةطوة التالية يف التحليل املنطم  للمعلومات املعطاة ا جي ي استخدام فكرة ما من قبل املعلم للوصو  

 . د ي اجياد الع قة بني فكرة املعلم وفكرة املتعلم عن طريق ممارنة فكرة كل منهما

 . املتعلمنيجمموعة  أواليت سردت بواسطة املتعلم  األفكارهي ي تلخيل 

 أساليه التدريس المائمة على تنو  وتكرار األسئلة -

أن تكرار ااجابة الصحيحة يرتبط ارتباطًا موجبًا بتحصيل  كمايرتبط بنمو التحصيل لديهم،  للمتعلمنيتكرار اعطاء األسئلة  "

، بغض النظر عن الكيفية اليت مت بها املتعلمنيأسلوب التدريس المائم على التساؤ  يلعه دورًا مذثرًا يف  و حتصيل  ".املتعلم

 .تمديم هذه األسئلة

 أسلوب التدريس احلماس  للمعلم -

ميع م حظية أن هيذا احلمياس يكيون أبعيد تيأثريًا اذا كيان محاسيًا           .امليتعلمني محاس املعلم يرتبط ارتباطًا ذا أهمية وداللة بتحصييل  

 .متزنًا

 أسلوب التدريس المائم على التنافس الفردي -

 وحتصيييلهم الدراسيي ، حيييث أوضييحت احييد    املييتعلمنيل بييني هنيياك تييأثريًا السييتخدام املعلييم للتنييافس الفييردي كليييًا لييألداء النسيي    

وذلييك اذا مييا قييورن بالتنييافس      املييتعلمني الدراسييات أن اسييتخدام املعلييم لبنييية التنييافس الفييردي يكييون لييه تييأثري دا  علييى حتصيييل           

 .ومن الطرق املناسبة االستخدام هذا األسلوب طرق التعلم الذات  واالفرادي .ا ماع 

 عودة لمائمة ا تويات
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 اسرتاتياية التدريس

 بهيا تغييري   ، وأفعاليه الييت يميوم   داخيل الفصيل   هحتركاتي  هوعملي  هعلمي  املعليم  بهيا  يينظم  املتتابعة التحركات من جملموعة خطة متثل

 وبيني  هبيني  احلصية   مين  فيهيا  وييو    ، ومتسيلس الييت حتيدث بشيكل منيتظم     بميية املهيارات   ، ااشيارات، و طبميات الصيوت أثنياء التحيدث    

 .التعليم  املوقف حسه املناسبة الفعاليات مستخدما املتعلمني

  واالسرتاتياية التخطيط

 ولييدد وياجمهييا، وأدوات، وسييائل، ا  يرتمجهييا ألنييه ل سييرتاتياية، بالنسييبة األهمييية وبييالغ ضييروري، أميير التخطيييط يعتييا    

 . الواقع يف تنفيذها خطوات

  ل االسرتاتياية تصمم كيف

 التدريسية األهداا لمق مبا الدرس لتنفيذ التباعها خيطط اليت ااجراءات من جمموعة يف التدريس اسرتاتياية تتمثل

 .املتاحة اامكانات ضوء ويف ممكنة، فاعلية بأقصى املرجوة

 : ا  ااجراءات هذه وتصنف

 : يل  ما وتتحممن:  أساسية اجراءات – 1

 .الدرس ملوضو  تلخيل، وتعلمه التدريس موضو   تو  تعليم، التدريس ملوضو  املتعلمني تهيئة

 : يل  ما وتشمل: تكميلية اجراءات – ٢

 .التدريس مكان اختيار، املتعلمني تنظيم صورة حتديد، األساسية التدريس اجراءات على وتو يعه الدرس  من حتديد

  التدريس يف ا يدة االسرتاتياية مواصفات

 .التعليم  املوقف يف املتوقعة واالحتماالت املواقف مجيع تتحممن  يث الشمو ، .1

 .آلخر فصل من استخدامها ميكن  يث للتطوير، والمابلية املرونة .٢
 .األساسية املوضو  تدريس بأهداا ترتبط أن .٣
 .املتعلمني بني الفردية الفروق تعاجل أن .٤
 .(مجاع  فردي،) ونوعه التدريس  ط تراع  أن .٥
 .باملدرسة املتاحة اامكانات تراع  أن .6

  التدريس اسرتاتياية مكونات

 . التدريس أهداا أو السلوكية األهداا ي1

 . التدريس اسرتاتياية  ور مبثابة وه  تدريسه، يف بها ليهتدي وينظمها املعلم، بها يموم اليت التحركات ي ٢

 . الدرس لشر  املستخدمة األمثلة ي ٣

 . األهداا حتميق ا  للوصو  املستخدمة والوسائل ، واملسائل التدريبات، ي ٤

 . للحصة الصف  والتنظيم التعليم ، ا و ي ٥

  .املعلم ينظمها اليت املثريات عن والناجتة مستوياتهم، مبختلف املتعلمني أو ،املتعلمني استاابات ي 6

 ا توياتعودة لمائمة 
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 ادارة الفصل 

 .الدراسية احلصةأثناء  املتعلمنيضبط سلوكيات  
 

 العناصر اليت جيه مراعاتها يف ادارة الفصل

 اهلدوء. 

 املشاركة املنظمة. 

 االهتمام بعناصر دفرت املتابعة. 
 

 ادارة الفصل العوامل املذثرة يف

 :توفر الصفات التالية يف املعلم 

 .تعلمنيمع امل صدرال سعة- ثبات االنفعال النفس والب ةثمال -باملادة  ملاماا-حسن املظهر  
 

 : الدراسية صةما قبل احل

 سلوكية جيه أن تكون مفصلة وشاملةوخصوصًا األهداا ال( التححمري )  الدقة يف اعداد الدرس. 

    يف  ةاملسييتخدممطبوعيية مثييل عمييل بطاقييات حتتييوي علييى تكييبري لأليمونييات      :اعييداد وسييائل تعليمييية متنوعيية امييا

االختبييييارات  العييييروض التمدميييييية، تسييييايل ةطييييوات تنفيييييذ املهييييارة عمليييييا،  اسييييتخدامبرجمييييية مثييييل الييييدرس، 

 .االكرتونية كتمويم صف 

 

 : الدراسية احلصةأثناء 

 تواجد يف الفصل من بداية احلصةال. 

  التعزيزات ااجيابية املتنوعة أمساءهم يف مااستخدو أثناء أخذ الغياب املتعلمنيتعلم أمساء. 

   باحلديث أثناء شر  للدرس للمتعلمنيعدم السما. 

  باستخدام بطاقات املتابعة الصفية املتعلمتوثيق سلوكيات وأنشطة. 

  يية  وذليك بيالتزامن بيني شير  كيل هيدا سيلوك  وتمومييه وتطبيميه واسيتخدام الوسييلة التعليم            :اجادة تو يع  من احلصية

 .املناسبة له

 عن طريق التفاعل يف الفصل  يادة : 

 بالتنو  يف طرق التدريس اثارة التفكري-التمويم املستمر ألهداا الدرس - الرتكيز على املادة. 

 السخرية أوالشتم  أوالسه - التمليل من شأن املتعلم- العماب البدن  :ضرورة االبتعاد عن. 

 

   اط ادارة الفصلأ

 . ال يوجد  ط واحد مثال  مع مجيع املتعلمني يف مجيع املراحل يف مجيع الظروا

 .  (التسلط )األوتوقراط   النمط

                    .(الفوضوي) النمط ريري املوجه

 (.يالشور) النمط الدميوقراط 

  عودة لمائمة ا تويات
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 النشاط املدرس 

بدن  يف  أويعرا النشاط املدرس  على أنه جمموعة من الاامج واألنشطة اليت تهتم باملتعلم وتعين مبا يبذله من جهد عمل  

ممارسة أنوا  النشاط اليت تتناسه مع قدرته وميوله واهتماماته داخل املدرسة وخارجها  يث يساعد ذلك على اثراء اةاة 

نمو تنمية شخصية املتعلم من مجيع جوانبها مبا خيدم مطاله ال ا رريوبة تذدي واكتساب مهارات معينة واجتاهات م

 .ومتطلبات تمدم اجملتمع ورقيه

 برامج األنشطة الط بية املختلفة اليت تدعمها الو ارة

 :الفئات التالية ا اليت تدعمها الو ارة  يتم تصنيف األنشطة الط بية

داخيل املدرسية وبهشيراا رؤسياء األقسيام للماياالت الدراسيية املختلفية وفيق           النشاط األسبوع  والذي يميام بشيكل دائيم    .1

قبيل ادارة املدرسية ويتيابع بشيكل دوري مين قبيل ميوجه          خطة  ددة وبرنامج  ميين ثابيت  ييث ييتم دعميه مادييًا مين       

 .شاط الدائمني باملناطق التعليميةوموجهات الن

يمييية وهيي  مراكييز يييتم اختيارهييا ميين قبييل ادارة األنشييطة الرتبوييية   املراحييل التعل املسييائية يف خمتلييف األندييية مراكييز .٢

وفييق ضييوابط وشييروط معينيية  يييث  ( مراكييز 6)بييالو ارة بواقييع مركييز للبيينني ومركييز للبنييات بكييل مرحليية تعليمييية   

يف كافية اجملياالت املختلفية     امليتعلمني امتيام ممارسية النشياط مين قبيل       ةيتوفر فيها كافة األجهزة والتمنييات ال  مي  

وذلك يف الفرتة املسائية ووفق برامج  ددة وموضوعة سيلفًا ويكليف للعميل بهيا معلمي  ومعلميات اجملياالت الدراسيية         

 .املدرسية بالو ارة املكلفني لذلكويتابع تنفيذ براجمها مسئول  ادارة األنشطة 

بعيييد التنسييييق مييع امليييوجهني األوائيييل   ة باملنييياطق التعليمييية املسييابمات ا ليييية واليييت تطرحهيييا ادارة األنشيييطة الرتبوييي    .٣

داخييل مييدارس املنطميية مبوجييه النشييرات الصييادرة ميين ادارة املنطميية بهييذا      للمايياالت الدراسييية املختلفيية واليييت تيينظم  

 نطمية مبعرفية املوجيه األو    اةصور حيث تشكل  ان لتمويم أعما  املسيابمة مين امليوجهني واملوجهيات العياملني بامل     

 .املختل

مسييابمات جتيير  علييى مسييتو  الييو ارة ويييتم طرحهييا ميين قبييل ادارة النشيياط املدرسيي  والتابعيية ملكتييه الوكيييل املسيياعد      .٤

للتنمية الرتبويية بعيد التنسييق ميع امليوجهني العميوم للماياالت الدراسيية املختلفية حييث تشيكل  يان لتميويم أعميا                

 .يمية مبعرفة املوجه العام املختلف املناطق التعلاملسابمة من املوجهني واملوجهات العاملني مبختل

حتت رعاية الو ارة وبالتنسيق ميع التواجييه العميوم للماياالت     ( االوملبياد الدول  ) مسابمات تتم على املستو  الدول   .٥

 .(اليونسكو ) ات منظمة علمية مثل الدراسية املختلفة واليت تمام بشكل دائم خاره الدولة وبهشراا جه

 تنفيذ برامج األنشطة توقيت

          يتم حتديد التوقيت الزمين للنشاط الط ب  األسبوع  من خي   حصية  يددة مسيتمطعة يف ييوم أسيبوع  ييتم االتفياق

 ةدقيمة يطلق عليهيا فرصية النشياط وذليك يف الفيرتة مين أو  نيوفما وحتيى نهايي         (  ٤٥) داخل كل منطمة تعليمية  هعلي

 .مارس من كل عام دراس 
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 حتى و من الساعة الرابعة والنصف مساء  ة النشاط الط ب  مبراكز األندية املسائية يف الفرتة املسائية بدءًايتم ممارس

بالو ارة على مدار وذلك يف الفرتات اليت يتم حتديدها من قبل ادارة األنشطة الرتبوية   الساعة الثامنة والنصف مساء 

 .العام الدراس 

 تنفيذ برامج وخطط األنشطة املدرسيةا هات املسئولة عن متابعة 

 ادارة ألنشطة الرتبوية التابعة ملكته الوكيل املساعد للتنمية الرتبوية. 

 الدراسية املوجهني العموم للمااالت. 

 شطة الرتبوية باملناطق التعليميةادارات األن. 

 املوجهني األوائل وموجه  وموجهات اجملاالت الدراسية املختلفة. 

  الفنية املختصةالتواجيه. 

 املدرس  أهداا النشاط

 ا على مبادئ ااس م وأداب سلوكهتنشئة املتعلم على ااميان بالميم الدينية والتعر. 

  عاون الوطن واالعتزا  باألسرة العربية والتمسك بااس م ومبادئه واحرتام مبادئ التفاهم والت ا تعميق االنتماء

 .الدول  ملا فيه خري للبشرية

 ية قدراتهم يف التاديد واالبتكارتهيئة الفرر أمام املتعلمني للتدريه على التفكري العلم  وعلى تنم. 

 ري عن رأيه واحرتام أراء اآلخرينتأهيل مبادئ الدميمراطية يف التعاون واتاحة الفرصة للمتعلم للتعب. 

 والتصرا يف املواقف املختلفة تواملسذوليا تدريه املتعلم على العمل التعاون  والتخطيط واملشاركة يف تو يع العمل. 

 اكساب املتعلم مهارات التعلم الذات  وتوعيته أن التعلم عملية مستمرة على مد  احلياة. 

 عاملني فيه والتشايع على ممارستهتنمية االجتاهات حنو تمدير العمل اليدوي واحرتام ال. 

 للمتعلم ل نتفا  بأوقات الفرا  اتاحة الفرصة. 

 يساعد على النمو العمل  وا سم  المدرات العملية واملهارات البدنية مبا تنمية. 

 ردية واالهتمام مبواهه املتعلمنيالعناية بالفروق الف. 

  تنشئة املتعلم على تذوق الفن وااحساس با ما. 

 به على مواجهة املشك ت املختلفةحتميق التوا ن النفس  واحلرك  للمتعلم وتدري. 

  ريبه على ااسهام يف حل مشك تهابالبيئة ا يطة والتفاعل معها وتدربط املتعلم. 

 طار متطلبات اجملتمعتنويع األنشطة لتحميق النمو الشامل املتكامل للمتعلم يف ا. 

 قائية وع جية ملشك ت املتعلمنيحتميق وظائف تشخيصية وو. 
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 تعريف برامج النشاط املدرس  

اةطوات اليت تموم بها ا ماعة لتنفيذ مشرو  نشاط معني مرتبط  بأهدافها ويتخذ أسلوبًا برنامج النشاط هو جمموعة 

 .   اومسارًا واضحًا حنو حتميمها واالستاابة ملتطلباته

 برنامج النشاط ا يد  لخصائ

 ون له أهداا وريايات  ددة وواضحةأن تك. 

 ةأن يشتمل على موضوعات ومشاريع متعددة تتحمق بأساليه متنوع. 

 املتعلمني أن تكون خطوات وأساليه تنفيذه واضحة وسهلة ويف مستو  أعمار. 

 أن يكون للانامج بداية ونهاية. 

 لتنفيذه أن يعطى  منًا مناسبًا. 

 مق رريبات وميو  وهوايات األعحماءأن ل. 

 

 اعداد خطة العمل للنشاط املدرس  

 

 (.و ددة  أهداا واضحة) ي حتديد األهداا العامة واةاصة للنشاط 1

 .(هيكلية العمل )مارسات واألنشطة ي حتديد قائمة ألنوا  امل٢

 :ي حتديد ااسرتاتيايات الرتبوية للنشاط ويشتمل على ٣

  (املهارات -لرريبات واالهتمامات ا –االهتمامات  -العمر –يف النشاط  املتعلمنيأسلوب تو يع ) هيكلية األعحماء. 

  (مكان مناسه لكل جمموعة) النشاط ي أسلوب تنظيم مكان ( مجاع    أوفردي ) أسلوب تو يع العمل يف النشاط. 

 (دميمراط  ي تسلسل وظيف  )نشاط  أسلوب ادارة العمل يف ال. 

  (النشاط ي  مان النشاط م ممارسة ي مدة النشاط ي أيا( صباحًا ي مساء  ) وقت النشاط  ) أسلوب التو يع الزمين لانامج النشاط. 

 مشرا النشاط تأعحماء ا ماعة ي مسذوليا تمسذوليا. 

 .(ي أجهزة ووسائل ي موارد مالية  المائمني على التنفيذ) ي  حتديد اامكانيات البشرية واملادية ٤

 . (ااستبانة ي التحليل األسئلة ي امل حظة ي املتابعة ي املناقشة ي  املمابلة ي ) ي حتديد أساليه ووسائل التمويم ٥

 

  عودة لمائمة ا تويات
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 املصادر

 .1999الطبعة األول   -الماهرة -مركز للنشر –مصطف  عبد السميع  مد /دكتور –( دراسات عربية)تكنولوجيا التعليم  -

 .م٢00٢الطبعة األول   –األردن  –دار املسرية  – مد  مود احليلة /دكتور –التمنيات التعليمية التعُلمية  -

 .م٢007الطبعة األول   –الكويت  –ادارة السراه املنري  –جعفر يوسف ، ايهاب ص    –كيف تصبح معلمًا مبدعًا  -

 (.اةليفة جعفر حسن. د تأليف) الصفية واألسئلة للتدريس التخطيط كتاب -

 .األطفا  لرياض العام الفين التوجيه الرتبية و ارة موقع  السلوكية األهداا مذكرة  -

 (.اةطيه عبدالرمحن الدين علم. د تأليف) التدريس طرق أساسيات  -

 (.ساه  مود مهدي. د+ احلليل محد بن عبداللطيف. د تأليف)  التدريس أساسيات و امليدانية الرتبية  -

 (. يتون حسني حسن تأليف) التدريس مهارات  -

 

 عودة لمائمة ا تويات
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 ..على النشرات، أدلة املعلم واملستادات بالساحة الرتبوية ل ستعداد للممابلة ضرورة ااط   :  م حظة 

 
 
  عودة لمائمة ا تويات
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 للرتبيةاهلدا الشامل 

 تهدا الرتبية يف دولة الكويت ا  

روحيًا وخلميًا وفكريًا واجتماعيًا وجسميًا ا  أقصى ما تسمح  املتكاملالشامل  يوتهيئة الفرر املناسبة ملساعدة األفراد عيلى النم ”

، ويف ضوء مبادئ ااس م، والرتاث العرب ، والثمافة وأمالهاستعداداتهم وامكاناتهم، يف ضوء طبيعة اجملتمع الكوييت وفلسفته  به

ءة يف تمدم اجملتمع الكوييت خباصة، واجملتمع البنا للمشاركة، مبا يكفل التوا ن بني حتميق األفراد لذواتهم واعدادهم املعاصرة

 “.بعامة والعامل العرب  

 األهداا املتصلة بالعميدة ااس مية: أواًل

 خ   من اابداعية اانسان قدرات يف والتفكري التأمل على قدراتهم بتنمية املتعلمني لد  ااميان  ا انه تعميق .1

 .املعلومات تمنية يف املذهل التطور

 مع التعامل جما  يف اةاصة األخ قية واملبادئ بالميم التمسك حنو الصاحلة واالجتاهات السليمة امليو  تنمية .٢

 .املعلومات تمنية

 األهداا املتصلة بطبيعة اجملتمع الكوييت: ثانيًا

 والتفكري  )اخل . . . اةوار ميات،(  مثل احلاسوب علم تطور جما  يف وااس م  العرب  الرتاث دور املتعلمني تعريف .1

 .العلم 

 التنمية خطط احتياجات لتوفري احلديثة والتمنية العلمية الدراسات على ااقبا  حنو املتعلمني اجتاهات تنمية .٢

 .للب د والتنموية االقتصادية التطلعات وحتميق الوطنية

 األهداا املتصلة بطبيعة العصر: ثالثًا 

 . العصر بها يتسم اليت املعلومات جما  يف اةاصة للتمنيات السريعة التغريات مع للتكيف املتعلمني تنمية .1

 .احلواسيه باستخدام املشك ت حل أسلوب خ   من العلم  التفكري على املتعلمني قدرة تنمية .٢

 برجميات من خمتلفة تطبيمات استخدام خ   من والتمص  البحث ومهارات الذات  التعلم مهارات املتعلمني اكساب .٣

 .احلاسوب

 األهداا املتصلة خبصائل املتعلمني وحاجاتهم ومتطلبات  وهم : رابعًا

 الاامج كتابة خ   من واالبتكار اابدا  على المادر العمل بناء ا  يذدي الذي العمل  النمو على املتعلمني مساعدة .1

 .املختلفة التطبيمات واستخدام

 .املختلفة باملشاريع ا ماع  العمل خ   من للمتعلمني السليم االجتماع  النمو حتميق .٢

 بالرسومات اةاصة املختلفة التطبيمات باستخدام املتعلمني لد  ا ماع  التعبري على والمدرة الفين التذوق تنمية .٣

 .النصور وتنسيق

  .املعلومات لتمنية املختلفة اجملاالت يف املهنية وميوهلم قدراتهم معرفة على املتعلمني مساعدة .٤

 عودة لمائمة ا تويات عودة للملحمات     الرتبوية عودة لألهداا
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 احلاسوب ملادة العامة األهداا

 عنيييد حتميمهييا  ا الرتبوييية   املذسسييات  تسييعى  الييييت الرتبوييية  للعملييية   ييددات  مبثابيية  الدراسييي  للميينهج  العاميية  األهييداا  تعتييا 

 تنسيام   ييث  ،)حركيية  والينفس  العملية والوجدانية ( اانسانية الشخصية أبعاد يف وملحوظة مرريوبة نتائج شكل على املتعلمني

 واملييواد وخصائصييهم املييتعلمني وحاجييات اجملتمييع فلسييفة بييدورها عيين واملنبثميية والتعليييم للرتبييية العاميية األهييداا مييع األهييداا هييذه

 امليينهج علييى يتوجييه اليييت احلاسييوبية والتكنولوجييية العلمييية املييتغريات ضييوء ويف .فيهييا الييتفكري وطييرق وطبيعتهييا املمييررة الدراسييية

التكنولوجيية   الرتبيية  مينهج  يتحميمن  أن يميرت   فهنيه  ، والتكنوليوج   والتطبييق  املعرفية  بيني  تيوا ن  اجيياد  يتحممنها بهدا أن الدراس 

 :التال  على النحو وه  احلاسوب منهج لبناء الفلسفية األسس من املنبثمة العامة األهداا العام التعليم يف احلاسوبية

 رو  خيي   والتصيرا ميين  بأمورهمييا، واالهتمييام والعربيية  ااسيي مية بياألمتني  واالعتييزا  ااسيي م ، باليدين  ااميييان تعمييق  .1

 .واملعلومات االتصا  تمنييت مع التعامل بأخ قيات بااللتزام ااس م  الدين

 للييوع  خبصائصييه احلاسييوبية التعليمييية األنشييطة توظيييف خيي   ميين الكييوييت بيياجملتمع واالعتييزا  للييوطن الييوالء تنمييية .٢

 .قحماياه كافة مع ااجياب  والتفاعل 

 املواقييف ومواجهييةاملشييك ت  حييل يف واملعلومييات االتصييا  تمنييييت واسييتخدام املختلفيية، مبسييتوياتها الييتفكري مهييارات تنمييية .٣

 .الفرا ، وريريها أوقات واستثمار المرار، اختاذ وحكمة الرأي، عن التعبري  رية احلياتية،

 التييذوق وترتميي  بنييواح   اليييدوي، العمييل احييرتام تعييز  اليييت احلاسييوبية، التمنييية واالجتاهييات واملهييارات املفيياهيم اكتسيياب .٤

 .العمل سوق احتياجات تتطلبه مبا املهين الوع  وتنم  والفين، ا مال 

 يف علييى املنافسيية المييدرة وتنمييية فريييق، يف ا ميياع  والعمييل ( Co–Operative Learning ) التعيياون  الييتعلم تشييايع .٥

 .الكرتونيًا ونشرها خمتلفة، حاسوبية أنشطة وانتاه وتصميم ابتكار يف وتوظيفها املعلومات، على احلصو 

 كيأدوات  والشيبكات، وتوظيفهيا   ( Multimedia ) املتعيددة  والوسيائل  التمنيية  املسيتحدثات  اسيتخدام  عليى  الميدرة  اكتسياب  .6

 .معها والتكامل املختلفة الدراسية اجملاالت ةدمة

 املعلميني  احتياه يف اطار العاملية الثمافات على واالط   أدواتهما، من والتمكن واملعلوماتية املعرفة عصر يف للعي  التهيئة .7

 والعدالييية العيييامل ، السييي م اليييدميمراط ، وثمافييية الييينهج مبيييادئ اطيييار يف معهيييا، والتفاعيييل بشيييعوبها واالتصيييا  وامليييتعلمني،

 .العربية األصيلة وقيمنا السمحة، ااس مية عميدتنا خ   ومن واملساواة،

 املتنوعيييةاملصيييادر  ميييع التعاميييل عليييى الميييدرة وتطيييوير املسيييتمر، اليييتعلم عليييى والتيييدريه اليييذات ، اليييتعلم مهيييارات اكتسييياب .8

 عليى  حتيافظ  متوا نية  بصيورة  اجملاالت، شتى ودراسة والتمص  للبحث احلاسوبية التمنيات خمتلف واستخدام للمعلومات،

 .واالجتماعية األسرية الع قات

 .هلم التعلم املباشرة مصادر واتاحة واملعلمني املتعلمني الحتياجات امل ئم العلم  مبحتواها املعلوماتية البيئة اجياد .9
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 املتوسطة للمرحلة املعلوماتية مادة أهداا

 
 .استخدامه وجماالت وبراجمه احلاسوب أنوا  حو  املتعلم معلومات تنمية .1

 وحيل  واليتعلم  التعلييم  يف العمليية  وتطبيماتهيا  والاجميية  املاديية  باملكونيات  اةاصية  احلاسوبية التكنولوجية باملفاهيم يلم .٢

 .املشك ت

 .وفعالية بكفاءة وملحماته للحاسوب املادية املكونات يستخدم .٣

 .وفعالية بكفاءة املناسبة احلاسوبية والتطبيمات الاجميات يستخدم .٤

 والتعياون  الفيردي،  اانتياه  تعزييز  خي    مين  الرتبويية  العمليية  ليدعم  وملحماتها واملعلوماتية التكنولوجية األدوات يستخدم .٥

 .الفين واحلس العلم ، والبحث املستمر، والتعليم ا ماع ،

 .الفصل داخل وملحماته للحاسوب استخدامه عند  م ئه ويشارك يتعاون .6

 املرتبطية  هادفية  تربويية  مشياريع  وانتياه  وتصيميم  ختطييط  يف مشياركته  خي    مين  للميتعلم  واالبتكيار  اابيدا   فيرر  اتاحة .7

 الفصييل وخيياره داخييل احلاسييوبية التكنولوجيييا مصييادر باسييتخدام والمييوم  والييديين الييوطين االجتيياه ذات امليينهج خبيياات

 .واآلخرين  م ئه مع بالتعاون وذلك الدراس 

 اجتميياع  سييلوك وميييارس واملعلوماتييية احلاسييوبية للتكنولوجيييا األمثييل باالسييتخدام املتعلميية األساسييية المحمييايا ينيياق  .8

 .االستخدام سوء على املرتتبة العواقه على ويتعرا استخدامها عند اجياب  وأخ ق 

 .العمل وجماالت اجملتمع على وتأثريها واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا جما  يف احلديثة بالتغريات يلم .9

 .املشك ت وحل متنوعة أعما  احا  املناسبة احلاسوبية التكنولوجية واملصادر األدوات ويستخدم خيتار .10

 املعيارا و املعلوميات  مصيادر  عين  خباصة اانرتنت شبكة وأدوات بعامة االتصا  وسائل باستخدام واآلخرين  م ئه مع يبحث .11

 .هلا املناسبة احللو  واجياد باملنهج املتعلمة والمحمايا واملفاهيم

 .عليها والتعليق  م ئه ومشاريع أنشطة بنمد ااجياب  النمد يف املتعلم مهارات تنمية .1٢

 .استخدامه وجماالت وبراجمه احلاسوب أنوا  حو  املتعلم تمدير .1٣

 

 عودة لمائمة ا تويات         عودة للملحمات عودة لألهداا الرتبوية
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 هج احلاسوب للمرحلة الثانويةااألهداا العامة ملن

 األهداا املتصلة بالعميدة ااس مية : أواًل 

ا انه ااميان  لد  املتعلمني بتنميية قيدراتهم عليى التأميل واليتفكري يف قيدرات اانسيان اابداعيية مين خي             تعميق  .1

 . لتطور املذهل يف تمنية املعلوماتا

تنمية امليو  السليمة واالجتاهات الصاحلة حنيو التمسيك بيالميم واملبيادئ األخ قيية اةاصية يف جميا  التعاميل ميع           .٢

 . تتمنية املعلوما

 األهداا املتصلة بطبيعة اجملتمع الكوييت  : ثانيًا 

تعريييف املييتعلمني دور الييرتاث العربيي  وااسيي م  يف جمييا  تطييور علييوم احلاسييوب ميين خيي   مشيياريع العمييل املطلوبيية         .٣

 . ات التفكري العلم  لد  املتعلمنيوتعزيز مهار

والتمنييية احلديثية لتييوفري احتياجيات خطييط التنمييية   تنميية اجتاهييات امليتعلمني حنييو ااقبيا  علييى الدراسييات العلميية      .٤

 . عات االقتصادية والتنموية للب دالوطنية وحتميق التطل

 األهداا املتصلة بطبيعة العصر : ثالثًا 

تنمية املتعلمني للتكيف مع التغريات السريعة لتمنية املعلومات وكيفيية توظيفهيا التوظييف األمثيل لطبيعية العصير        .٥

 . وحاجاته

 . قدرة املتعلمني عليى التفكري العلم  من خ   أسلوب حل املشك ت باستخدام احلاسوب تنمية .6

برجمييات حاسيوبية   لتمص  من خ   استخدام تطبيمات واكساب املتعلمني مهارات التعلم الذات  ومهارات البحث وا .7

 . متعددة

 األهداا املتصلة خبصائل املتعلمني وحاجاتهم ومطاله  وهم : رابعًا 

 اعييدادبنيياء العمييل المييادر علييى اابييدا  واالبتكييار ميين خيي         ا سيياعدة املييتعلمني علييى النمييو العمليي  والييذي يييذدي     م .8

 . ددة واستخدام التطبيمات املختلفةوتصميم املشاريع املتع

 . لعمل ا ماع  باملشاريع املختلفةحتميق النمو االجتماع  السليم للمتعلمني من خ   ا .9

 . خدام التطبيمات املختلفة للحاسوب والمدرة على التعبري ا ماع  لد  املتعلمني باستتنمية التذوق الفين .10

 .ة لتمنية املعلومات واستخداماتهامساعدة املتعلمني على معرفة قدراتهم وميوهلم املهنية يف اجملاالت املختلف .11

عودة لمائمة ا تويات عودة للملحمات      عودة لألهداا الرتبوية
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   م5541 - 5543العام الدراسي              التوجيه الفني العام للحاسوب

 

 

 وف املرحلة املتوسطةلصف املعلوماتيةتوزيع درجات مقرر 
 على مدار فترات العام
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 :توزيع درجة األعمال اليومية على الفترات المختلفة 
 
 
 

 

 النشاط الدرجة

 ألوراق العمل تطبيق عملي على الجهاز 5
 استجابةو مشاركة ومجهود  3
 واالنتظام بالفصل السلوك   5

 اتدرجــــــ 45
                            

 
 

 يعتمد ،،،             
  الموجه الفني العام للحاسوب                                           

 
 عودة ل ختبارات التحصيلية
 عودة للملحمات
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  م0231 - 0231العام الدراسي             التوجيه الفني العام للحاسوب
 

 وف املرحلة الثانويةلصف تقنية املعلوماتوزيع درجات مقرر ت

 على مدار فترات العام
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 :توزيع درجة األعمال اليومية على الفترات المختلفة 
 

 

 (الرابعة  –الثالثة  –الثانية  –األولى ) الفترات الدراسية األربعة 

 األعمال الدرجة

 اختبار عملي قصير 5
 فصلية وواجبات ال صفيةمشاركة   3
  والمواظبةالسلوك   5

 اتدرجــــــ 45
                            

 . م5541-5543العام الدراسي  بدءًا من فقطالثانوي وف العاشر صفبطالب اليتم تطبيق هده الضوابط والتعليمات على :  مالحظة
 
 يعتمد ،،،               

 باإلنابة الموجه الفني العام للحاسوب                                           
 عودة ل ختبارات التحصيلية
 عودة للملحمات
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  م ٢01٢-٢011العام الدراس           التوجيه الفين العام للحاسوب    

 

 

 ضوابط وإرشادات عامة بشأن تقويم الطالب يف جمال احلاسوب الختبارات الدور الثاني
 م1121-1122لصفوف املرحلتني املتوسطة والثانوية للعام الدراسي 

 
                 

      

 ضوابط التمويم : أواًل 

 
 

 .لكافة صفوا املرحلة املتوسطة( درجة 80)تعد اختبارات  الدور الثان  يف صورة عملية وبنهاية عظمى  -1

( درجيية   ٢0) معييد  األعمييا  الفصييلية    ( درجيية   80) درجيية االختبييار العمليي     ا الحتسيياب نتيايية الطالييه يحميياا      -2

 .٢ممسومًا على ( درجة ٤0)لكل فرتة دراسية أ  ( درجات  10) احتسابه جبمع األعما  الفصلية والذي يتم 

 

 .لصفوا املرحلة الثانوية ( درجة 1٤)تعد اختبارات  الدور الثان  يف صورة عملية وبنهاية عظمى  -3

واليذي  ( درجية   6) لية معيد  األعميا  الفصي   ( درجية   1٤) درجة االختبار العمل   ا الحتساب نتياة الطاله يحماا  -4

 .٢ممسومًا على ( درجة 1٢)لكل فرتة دراسية أ  ( درجات  ٣) يتم احتسابه جبمع األعما  الفصلية 

 

 :يتم اعداد االختبارات العملية وفق املوضوعات املنصور عليها با دو  التال   -5
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 :االرشادات العامة عند اعداد وتمويم االختبارات العملية: ثانيًا 

 
 

   دقيمة(  60) االختبار  العمل  للدور الثان  هو ساعة كاملة أي  من. 

 جيه مراعاة أن جيلس الطاله منفردًا على جها   احلاسوب. 

   اليت درسها الطاله من واقع موضو  االختبار األساسيةيشتمل االختبار على املهارات العملية . 

 ط ب اليت ستذدي االختبار يف اليوم الواحيد للحيد مين    يتم اعداد  اذه متنوعة من االختبارات تناسه جمموعات ال

 .حاالت الغ 

 

        تعيد االختبييارات ميين قبييل املعلميني ورؤسيياء األقسييام علييى أن تعتميد بشييكل نهييائ  ميين قبيل املوجييه الفييين املشييرا علييى

 .املدرسة

  (.االسم ، الصف ) يراعى عند اعداد ورقة االختبار العمل  أن تشتمل على بيانات الطاله 

      يييتم توثيييق االختبييارات العملييية وذلييك  فييظ خمرجييات االختبييار علييى وسيييط ختييزيين مناسييه مييع وضييع الدرجيية

 .احلاصل عليها الطاله أمام كل بند من بنود ورقة االختبار

      يتم حفظ كافة األوراق اةاصة باالختبارات  واملدون عليه أمساء الط ب مع وسائط التخزين ليد   نية النظيام

 . للرجو  اليها عند احلاجة( الكنرتو  ) ة باملدرسة واملراقب

  

 املوضوعات أع ه. يتم اع م كافة الط ب بأن اختبارات الدور الثان  ستكون يف صورة عملية ويف. 

 تعتمد ،،،

 

   

 املوجه الفين العام للحاسوب               

 

 

 عودة ل ختبارات التحصيلية
 عودة للملحمات

 عودة لمائمة ا تويات
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 (الرابعة  –الثالثة  -الثانية  –األولى )  الفترة الدراسيــــة   الفصــــــــل  الصـــــــــف 
        

  نسبة النجاح  العدد الكلي لألسئلة   عدد الراسبين  عدد المتقدمين 
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 المجموع
    

   

 .....................................................................................................................................مالحظات عامة 

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

 

  رئيس القسم توقيع معلم الفصل 

  ]......................................[  ]......................................[ 

 (العدد الكلي لألسئلة / عدد اإلجابات = النسبة / ) ملحوظة 

عودة للملحمات    التحصيليةعودة ل حتبارات 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 حتليل اختبار عملي التعليمية ]....................[منطقة 

 
 م 02/       02العام الدراسي     
 (الثاني / األول ) الفصل الدراسي 

 

 


