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أجندة البرنامج
انيىو األول :انًعاييز وانتخطيظ
الجمسة

األولى

التوقيت

النشاط

الزمن

9:33 – 9:33

االختبار القبمي

 33ق

9:45 – 9:33

التعارف

 15ق

13:33 – 9:45

توقعات المشاركين

 15ق

13:13 – 13:33

القواعد أثناء التدريب

 13ق

13:33 – 13:13

تذكر المعايير

 23ق

11:33 – 13:33

أداة التقويم الذاتي

 33ق

12:33 – 11:33

التقويم الذاتي وخطة التحسين

 63ق

 12:33 – 12:33راحة

الثانية

12:43 – 12:33

أىداف وحدة التخطيط

 13ق

1:33 – 12:43

فوائد تخطيط الدرس

 23ق

1:23 – 1:33

مستويات األىداف المعرفية

 23ق

1:53 – 1:23

صياغة األىداف

 33ق

2:23 – 1:53

تحديد المواد التعميمية

 33ق

3:33 – 2:23

األنشطة الصفية

 43ق

3:33 – 3:33

صياغة األنشطة الصفية

 33ق
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اليوم الثاني :التخطيط واستراتيجيات التدريس
الجمسة

التوقيت

النشاط

الزمن

9:15 – 9:33

تخطيط وقت الدرس

 15ق

9:33 – 9:15

ترتيب أجزاء الدرس

 15ق

13:33 – 9:33

التنبؤ بالمشكالت المتوقعة واقتراح حمول

 33ق

ليا

األولى
13:33 – 13:33

التقويم المستمر أثناء الدرس

 33ق

11:33 – 13:33

تقييم المعمم لخطة الدرس

 33ق

12:33 – 11:33

كتابة خطة الدرس

 63ق

 12:33 – 12:33راحة

الثانية

12:53 – 12:33

ماىية التعمم النشط

 23ق

1:33 – 12:53

عالقة التعمم النشط بغيره من أنواع التعمم

 43ق

2:13 – 1:33

التعمم النشط والمعايير القومية

 43ق

2:53 – 2:13

التطبيق العممي لمتعمم التعاوني

 43ق

3:33 – 2:53

تصميم درس تعمم تعاوني

 43ق
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اليوم الثالث :استراتيجيات التدريس وادارة الصف
الجمسة

التوقيت

النشاط

الزمن

13:33 – 9:33

تنفيذ درس تعمم تعاوني

 63ق

13:33 – 13:33

التخطيط لتنفيذ درس باستخدام حل

 33ق

المشكالت

األولى
11:33 – 13:33

اعداد درس عن حل المشكالت

 33ق

12:33 – 11:33

تطبيق درس عن حل المشكالت

 63ق

 12:33 – 12:33راحة

الثانية

12:53 – 12:33

تييئة

 23ق

1:13 – 12:53

مفيوم ادارة الصف

 23ق

1:33 – 1:13

خصائص ادارة الصف الفعالة

 23ق

1:53 – 1:33

مقياس تحديد أنماط ادارة الصف

 23ق

2:13 – 1:53

تطبيق أنماط ادارة الصف

 23ق

2:53 – 2:33

العالقة بين الكفاءة الذاتية وادارة الصف

 23ق

3:15 – 2:53

معايير ادارة الصف

 25ق

3:33 – 3:15

عناصر ادارة الصف

 15ق
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اليوم الرابع :إدارة الصف
الجمسة

التوقيت

النشاط

الزمن

9:33 – 9:33

األشكال المختمفة لتنظيم الجموس داخل

 33ق

13:33 – 9:33

القواعد الصفية

 33ق

13:33 – 13:33

تطبيق عممي عمى صياغة القواعد

 33ق

الفصل

الصفية

األولى
11:33 –13:33

استراتيجيات جذب االنتباه واالحتفاظ بو

 33ق

11:33 – 11:33

أساليب بناء العالقات االجتماعية داخل

 33ق

12:33 – 11:33

أدوار وميام المعمم في ادارة الصف

 33ق

الفصل

 12:33 – 12:33راحة

الثانية

1:33 – 12:33

كيف تدير فصمك من جميع الجوانب

 33ق

1:33 – 1:33

استراتيجيات ادارة الصف الفعالة

 33ق

2:33 – 1:33

تطبيق عممي عمى استراتيجيات الصف

 33ق

2:33 – 2:33

مصادر المشكالت الصفية

 33ق

3:33 – 2:33

مدخل االنضباط الحازم

 33ق

3:33 – 3:33

التسمسل اليرمي لمتدخل

 33ق

بكفاءة؟
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اليوم الخامس :التقويم
الجمسة

األولى

التوقيت

النشاط

الزمن

9:15 – 9:33

أىداف الوحدة

 15ق

13:33 – 9:15

أدوات التقويم

 45ق

13:33 – 13:33

خطوات تصميم االختبارات

 33ق

11:33 – 13:33

أنواع اسئمة االختبارات

 33ق

11:33 – 11:33

أىمية قواعد القياس المتدرجة

 33ق

12:33 – 11:33

أنواع قواعد القياس المتدرجة

 33ق

 12:33 – 12:33راحة

الثانية

1:33 – 12:33

إعداد خطة التقييم عن طريق ممف

 33ق

1:33 – 1:33

االسئمة المباشرة والتأممية

 33ق

2:33 – 1:33

صياغة األسئمة المباشرة والتأممية

 33ق

2:33 – 2:33

طرح أنواع مختمفة من األسئمة

 33ق

3:33 – 2:33

استراتيجيات طرح األسئمة

 33ق

3:33 – 3:33

التقييم النيائي – االختبار البعدي -

 33ق

االنجاز

ختام الدورة

ملوحظة :يبدأ اليوم التدرييب الساعة التاسعة صباحا وينهتي يف متام الساعة الثالثة
والنصف ظهرا بواقع  6ساعات يوميا ويتخلهل راحة ملدة نصف ساعة .
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مقدمة
قبؿ أف يخطك المعمـ الحديث التخرج خطكاتو األكلى فى الفصؿ الدراسى ،تنتابو الكثير مف
الكساكس كالمخاكؼ مما سكؼ يالقيو عمى يد بعض تالميذه .فيك يذكر أياـ أف كاف تمميذا  ،ككؿ

الحيؿ التى كاف يمجأ إلييا مع بعض زمالئو لتشتيت انتباه الفصؿ فى أثناء شرح المعمـ الذل ال

يرتاحكف إليو ،كالتظاىر بالفيـ رغـ عدـ انتباىيـ لما يقكلو المعمـ ،كاحداث ضكضاء كفكضى كمما
أدار ليـ ظيره .كتزداد عدـ ثقة المعمـ الحديث بنفسو عندما يتصكر أف بعض ما يمى مف مشكالت

كما شابييا قد تقابمو:

 عدـ استجابة أغمب الدارسيف لشرحو.

 عدـ االنضباط فى الصؼ كعجزه عف السيطرة عمى المشاغبيف.
 الصمت التاـ عند سؤاؿ التالميذ سؤاال فى غاية السيكلة.
 عجزه عف اإلجابة عف أسئمة بعض التالميذ.

تقدـ الكحدات التدريبية فى ىذا البرنامج أف تجيب عمى غالبية ىذه التساؤالت كترشد المعمـ إلى
المرجعيات التى تساعده عمى حميا ،فيى تتعامؿ مع ىذه المشكالت بكاقعية  ،كتأخذ بيد المعمـ خطكة

خطكة الكتساب الخبرات الالزمة لبداية إيجابية لمينتو ،مما يزيد ثقتو بنفسو  ،كقدرتو عمى مكاجية ما قد

يقابمو مف صعاب.

اليدف العام:
تحسين أداء الوعلن الوساعد في الوهاراث األساسيت للتطبيقاث العوليت الصفيت

نواتج التعمم من الوحدات التدريبية
بنياية ىذه الكحدات التدريبية يستطيع المشارؾ أف يقكـ بما يمى فى كقت مناسب كبكفاءة يمكف

قياسيا:

 التعرؼ عمى نقاط قكتو كضعفو عف طريؽ تطبيؽ أداة التقكيـ الذاتي.

 إعداد تخطيط مفصؿ لمدرس الذل سكؼ يقكـ بشرحو فى إطار المقرر كالمنيج العاـ لممادة.
 تحضير مستمزمات كؿ درس مف أدكات كمكاد تعميمية كحجرة الدراسة.

 استخداـ االستراتيجيات المناسبة فى التدريس مراعاة لمذكاءات المتعددة.
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 استخداـ التعمـ النشط بكفاءة لالشتراؾ اإليجابى لمدارسيف.

 تنظيـ الدارسيف فى ثنائيات كمجمكعات كأفراد كفقا لمدرس كالدارسيف كمكاف الدراسة.
 تطبيؽ اإلجراءات الالزمة لضبط الصؼ كادارة الكقت كتفعيؿ التعاكف اإليجابى.
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الوحدة األولى
مقدمة وافتتاح

المعايير القومية والجودة

11

يقذيت (انًعاييز انقىييت وانجىدة)
تعتمد برامج التنمية المينة لممعمميف عمى أسس نفسية ك تربكية  .ك يحسف لممعمـ أف يتتبع األصكؿ

النظرية التي تبنى عمييا ىذه البرامج مف طرؽ تدريس مختمفة حتي يستطيع أف يتفيـ المبررات التي

تدعكه إلى تفضيؿ بعض أنشطة التعميـ عف غيرىا كيتسمح المعمـ بحصيمة عممية ترشده في تعديؿ بعض
ىذه األنشطة  ،دكف الخركج عف اليدؼ الرئيسي الذم ترمي إليو.

كلذلؾ ينبغي عمى المعمـ أف يتعرؼ عمى الكثير مف النظريات كاألبحاث كأف ينتقي منيا ما يالئـ طبيعة

األىداؼ التى يسعى إلى تحقيقيا ،كما أف عميو أف يبحث بنفسو عف العناصر اإليجابية المتفؽ عمييا بيف

الثقات مف بيف النظريات المختمفة كأف يعدؿ كيبدؿ في طريقة تدريسو حسب حاجة التالميذ كالظركؼ
التربكية األخرل.
كينبغى عمى المعمـ أف يعمؿ عمى تييئة الفرص لكى يتعرؼ التالميذ عمى بعضيـ البعض حتى تسكد

المكدة كالكئاـ بينيـ مف أكؿ لقاء.

نواتج التعمم:
يستطيع المشارك بعد نياية ىذا النشاط أن يقوم باآلتي في الوقت المناسب وبدرجة كفاءة يمكن

قياسيا



أف يساىـ مع زمالئو في خمؽ بيئة تعميمية آمنة متعاكنة متحابة.

 أف يحدد منظكمة المعايير القكمية كمككناتيا.

 أف يربط بيف المعايير كجكدة أدائو في الفصؿ.

 أف يتعرؼ عمى نقاط قكتو كضعفو عف طريؽ تطبيؽ أداة التقكيـ الذاتي.
الزمف :ثالث ساعات
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ورقة عمل ( 1المعايير القومية والجودة)

االسـ

المكضكع
 .1مف مكاليد عاـ 1987
 .2لو طفؿ
 .3يعزؼ آلة مكسيقية
 .4يحب أفالـ الرعب
 .5مقاس حذائو 41
 .6ال يناـ إال بعد منتصؼ الميؿ
 .7يحب ألعاب الكمبيكتر
 .8ال يشاىد التميفزيكف كثي ار
 .9سافر إلى الخارج
 .11يريد أف يككف ممثال مشيك ار
 .11يحاكؿ االمتناع عف التدخيف
 .12ال يق أر الجرائد اليكمية
 .13غير متزكج
 .14يشرب الشال بكثرة
 15يمشي نصؼ ساعة يكميا
 .16يناـ بعد الظير كؿ يكـ
 .17يمعب كرة الطاكلة
 .18يحب إلقاء النكت
 .19يمبس نظارة
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التخصص

ورقة العمل رقم ( 2المعايير القومية والجودة)
ضع كممة مؤشر كمعيار كمجاؿ أما التعريؼ المناسب:


عبا ارت تصؼ ما يجب أف يعرفو المعمـ أك القيادم أك المتعمـ كيككف قاد انر

عمى أدائو ؛ أل أنيا عبارات تحدد المعرفة كالميارات األساسية التى يجب

أف يتمكف منيا الفرد في منظكمة التعميـ فى المراحؿ المختمفة


تصؼ سمككان أك نشاطان قابالن لممالحظة كالقياس  ،يؤديو الفرد كيظير مف

خاللو مقدار تقدمو .كالبد أف تككف مرتبطة بالسياؽ الكاقعى الذل تنتمى إليو
فضالن عف ارتباطيا ببعضيا البعض داخؿ نفس المكضكع


ىى األطر العامة التى تخاطب أبعاد أكاديمية مختمفة ،كتنتمى إلييا
مجمكعة مف المعايير التى تككف قابمة لالستخداـ

ضع كممة مؤشر كمعيار كمجاؿ في المكاف المناسب مف الرسـ لتكضيح اإلطار التنظيمي
لممعايير القكمية لمتعميـ:
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ورقة العمل رقم ( 3المعايير القومية والجودة)

الممارسات أو األنشطة

مؤشرات األداء
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ورقة عمل رقم ( 4المعايير القومية والجودة)

استمارة التقكيـ الذاتي لممعمميف
اسـ المدرسة__________________________:

المحافظة_______________________ :

الكظيفة ______________ :التخصص ____________:المرحمة المقيد عمييا______________:
النكع  :ذكر  أنثى

االسـ______________________________ :
عدد سنكات الخبرة------------ :

المؤىؿ الدراسي :ليسانس/بكالكريكس تربكم  ليسانس/بكالكريكس دبمكـ عاـ دبمكـ خاص ماجستير دكتكراه
شيادات الحاسب اآللي  :رخصة القيادة الدكلية لمحاسب اآللي )  (ICDLأخرل (
شيادات المغة( :

)

)

اسـ المكجو_________________________ :
إرشادات

عزيزم المعمـ  /عزيزتي المعممة
بين يذيك استًارة انتقىيى انذاتي وانتي تهذف إنً تحذيذ نقاط انقىة وانضعف نذيك وبانتاني تحذيذ أنشطت انتنًيت انًهنيت
و انذعى انفني انًطهىب عهً رأس انعًم في انًجاالث انًختهفت وانتي تًكنك في اننهايت ين تحقيق يعاييز األداء
انًطهىبت وفقا نهًعاييز انقىييت ويتطهباث كادر انًعهًين.
تحتىي االستًارة عهً يؤشزاث أداء في أربع يجاالث رئيسيت هي:
.1
.2
.3
.4

انتخطيظ انتعهيًي
األداء انتذريسي
انتقىيى
االنتزاو بأخالقياث انًهنت واالهتًاو بانتنًيت انًهنيت
خطىاث يمء االستًارة



اق أر االستمارة جيدا كتأكد مف فيـ مؤشرات األداء فيما كامال.



تأمؿ في مستكل أدائؾ بالنسبة لكؿ مؤشر كحدد درجة مستكل األداء مف بيف الدرجات التالية (،4 ، 3 ، 2 ،1
 )5كالتي تعكس مستكاؾ الفعمي.




ضع عالمة ( )Xفي خانة المستكل التي تصؼ أدائؾ الحالي.
قررنقاط الضعؼ لتضع خطة التحسيف الخاصة بؾ  ،كركز في الجمسات التدريبية التي تستجيب الحتياجاتؾ.
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مؤشرات األداء
#

التخطيط التعميمي

.1
.2
.3
.4
.5

أخطط الكحدات كالدركس في ضكء األىداؼ العامة طكيمة المدل.
أضع أىدافا تعميمية محددة كقابمة لمقياس.
أصمـ أنشطة متنكعة لتحديد االحتياجات التعميمية لمختمؼ التالميذ.
أبني عمى ما لدل الطالب مف معارؼ كخبرات سابقة في تخطيط كتعديؿ تدريسي.
أصمـ أساليب مختمفة مناسبة لتقكيـ أداء التالميذ.
األداء التدريسي
أدير الكقت في الصؼ إدارة فعالة.
أدير العممية التعميمية في الصؼ إدارة الفعالة.
أعمؿ عمى ضماف مشاركة الطالب في أنشطة التعمـ بغض النظر عما بينيـ مف فركؽ مف حيث
النكع (ذكك ار أك إناثا) ،كمستكل التحصيؿ الدراسي ،كاالحتياجات الخاصة ،كغير ذلؾ.

.9

أشجع الطالب عمى أف يككف ليـ دكر في تصميـ كادارة بيئة التعمـ.

.6
.7
.8

.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

أستخدـ المكارد التعميمية المختمفة استخداما فعاال في شرح المفاىيـ كالميارات المتعمقة بالمحتكل
التعميمي كفى تقديـ نمكذج يحتذم بو في ىذا الشأف.
أكظؼ معطيات تكنكلكجيا التعميـ في زيادة فرص االكتشاؼ ك معالجة المعارؼ كالتعمـ بالممارسة.
أكجو أسئمة كاشفة (معمقة) كأسئمة مفتكحة (غير مقيدة اإلجابة) إلى الطالب لتشجيعيـ عمى التفكير
كلمساعدتيـ عمى تفسير أفكارىـ.
أستخدـ استراتيجيات تدريس متنكعة إلزكاء المشاركة الطالبية النشطة في التعمـ.
أشرؾ الطالب في معايشة خبرات تعمـ تعاكني.
أنمي الميارات االجتماعية كميارات العمؿ التعاكني لدل الطالب.
أتيح فرص لمطالب إلقامة صالت ذات معنى بيف مجاالت المحتكل التعميمي المختمفة.
أتيح فرص لمطالب لربط مجاالت المحتكل التعميمي بخبرات الحياة اليكمية كتطبيؽ ما فيمكه مف
أفكار كما اكتسبكه مف ميارات في التعامؿ مع المكاقؼ كالمشكالت اليكمية.
أتيح فرص لمطالب لممارسة ميارات التفكير العميا كميارات التفكير الناقد.
أتيح فرص لمطالب الكتساب كصقؿ ميارات حؿ المشكالت.
التقكيـ
أقدـ القدر الكافي مف التعزيز المفظي البناء كالدقيؽ كأساعد الطالب عمى ذلؾ.
أتيح فرصان لمطالب معدة سمفا لمتأمؿ في عممية تعمميـ بيدؼ تقييـ كتعديؿ المسار.
أستخدـ أساليب مختمفة مناسبة لتقكيـ أداء التالميذ.
االلتزاـ بأخالقيات المينة كاالىتماـ بالتنمية المينية
ألتزـ بقكاعد المظير الميني الالئؽ.
أتعامؿ مع زمالئي بطريقة مينية الئقة.
أتكاصؿ مع التالميذ كأكلياء األمكر بطريقة مينية تساعد التالميذ عمى التقدـ.
أشارؾ في أنشطة تحسيف المدرسة.
أشارؾ في حؿ مشكالت البيئة المحيطة بالمدرسة كيشجع التالميذ عمى ذلؾ.
أشارؾ في أنشطة التنمية المينية باستمرار.
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الدرجة
4 3 2

5

ورقة ارشادية ( 1المعايير القومية والجودة)

طريقة حساب النقاط ألداة التقويم الذاتي لمعمم

تُحتَسب نقطة واحدة لكل بند في مستوى "البداية" ،ونقطتين في مستوى االجتياد وثالث نقاط لكل بند
في مستوى "التقدم" ،وأربعة نقاط لكل بند في مستوى "تحقيق المؤشر" ،وخمس نقاط لكل بند في
مستوى "المثالي" .كما يمي:
المؤشـر/البند

م

أصمم أنشطة متنوعة لتحديد االحتياجات التعميمية

4

لمختمف التالميذ.

9

بداية

()1

اجتياد
()2

تقدم

()3

تحقيق

()4

()5



أشرك الطالب في معايشة خبرات تعمم تعاوني.

26

مثالي



أتواصل مع التالميذ وأولياء األمور بطريقة مينية



تساعد التالميذ عمى التقدم

مجموع النقاط 9  3  5  1 :

يقسم الناتج عمى إجمالي أقصى عدد لمنقاط عند تحقيق المعممة ليذه البنود الثالث وىو:

( 3بنود) × ( 5نقاط لكل بند محقق) = 15
والنتيجة%63  133  )15  9( :

مضروبا في  5نقاط لكل بند)
أقصى عدد من النقاط يمكن الحصول عميو ىو  143نقطة ( 28بند
ً
ىناك أربعة مستويات ألداء المعمم:
المستوى األول – مبتدئ :إذا كانت نتيجة التقييم ال تزيد عن %23
المستوى الثاني – يجتيد نحو تحقيق المعايير :إذا كانت نتيجة التقييم أكثر من  %23وأقل من %43
المستوى الثالث – يتقدم نحو تحقيق المعيار  :إذا كانت النتيجة أكثر من  % 43وأقل من %63
المستوي الرابع – يحقق المعايير :إذا كانت نتيجة التقييم أكثر من  %63حتى %83
المستوى الخامس -متميز :إذا كانت نتيجة التقييم من %133 – 83

احسب النقاط بالنسبة لك وحدد مستواك :
مبتدئ أو مجتيد أو متقدم أو محقق أو متميز.
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ورقة إرشادية رقم ( 2المعايير القومية والجودة)
دورة التقويم الذاتي ووضع خطة التحسين لممعمم المساعد

19

عالقة التقويم الذاتي بباقي عمميات ضمان الجودة

22

ورقة عمل رقم ( 5المعايير القومية والجودة)
كضع خطة التحسيف

خطة التحسيف لمسنة الدراسية __________

اسـ المعمـ _________________

المدرسة ______________________:اإلدارة التعميمية________________________ :
م

هجال التحسين

الوىارد
الوطلىبت

االجراءاث الوقترحت

0

2

3

21

هصادر الدعن
(هتاح/هطلىب)

الودي
الزهني

الوحدة الثانية
التخطيط 1
الجمسة األولى

22

مقدمة (التخطيط )1
إف التعمـ الفعاؿ يتطمب كعيا بأىداؼ العممية التعميمية مف ناحية كتحديدا دقيقا ألىداؼ كؿ درس في صكرة
نكاتج التعمـ المتكقعة مف الدارسيف بنياية كؿ درس مف ناحية أخرل .كيككف تحديد ىذه األىداؼ في ضكء ما

يمكف إنجازه في كقت الدرس المتاح كفي ضكء المعمكمات كالميارات السابقة المتكفرة لدل الدارسيف بحيث

يبني كؿ درس عمى الدرس الماضي كتتسمسؿ األىداؼ تسمسال منطقيا مف األبسط لألكثر تعقيدا ،كبحيث
يقكـ المعمـ دائما بتنشيط المعمكمات المسبقة لدل الدارسيف.
كبمجرد تحديد األىداؼ التعميمية يأتي دكر التخطيط مف حيث تحديد المكاد التعميمية المطمكبة إلنجاز

الدرس .ككذلؾ يخطط المعمـ لإلجراءات الالزمة لتنفيذ الدرس مف حيث تييئة المناخ المالئـ لمتعمـ
كيخطط ليتقدـ الدارسكف مف االستماع السمبي لممعمكمة لمراحؿ أكثر تمكنا يستطيع فييا التعامؿ مع ىذه

المعمكمة في أنشطة صفية يمعب فييا دك ار فعاال بينما يتفرغ المعمـ عند تنفيذ الدرس لمالحظة أداء

مستكل ممكف سكاء أثناء أدائيـ ليذه األنشطة
الدارسيف كيقيـ أداءىـ مف أجؿ الكصكؿ بو إلى أحسف
ن
الصفية أك بشكؿ منفصؿ عمى شكؿ تقكيـ كقياس ألدائيـ في تطبيقات سكاء داخؿ الصؼ أك خارجو.
كبدكف التخطيط الجيد لمدرس فإف المعمـ يظؿ أسير التفكير فيما سيفعؿ في المحظة القادمة دكف تحقيؽ
أحسف مستكل لألدا ء لمدارسيف كالتخطيط ألنشطة تضمف جكدة أدائيـ كتييئة البيئة المناسبة لذلؾ مع

قياس كفاءة التعميـ كالتعمـ (مف خالؿ تقكيـ أداء المعمـ كالدارسيف) لمكصكؿ بالتعميـ ألحسف درجة مف
األداء كضماف تحقيؽ األىداؼ التعميمية كالكصكؿ لنكاتجو المتكقعة.
نواتج التعمم ليذه الوحدة:

بنياية ىذه الكحدة التدريبية سكؼ يتمكف المشارككف مف:
 تحديد فكائد تخطيط الدرس.

 تحديد أنكاع األىداؼ المعرفية كصياغتيا.
 تحديد المكاد التعميمية الممكف استخداميا.

 التعرؼ عمى أنكاع األنشطة الصفية كصياغة تعميماتيا.
 تخطيط كقت الدرس بفاعمية.

 التقكيـ المستمر لمستكل فيـ التالميذ.
 التنبؤ بالمشكالت المتكقعة عند تنفيذ الدرس.
 تخطيط لدرس مف المنيج كتقييمو.
الزمف 6 :ساعات
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ورقة العمل ( 1التخطيط )1
فوائد تخطيط الدرس

اق أر الحكار اآلتي بيف اثنيف مف المعمميف :أستاذ بركات كأستاذ ممتاز .ناقش مع مجمكعتؾ ما الخطأ في
أسمكب بركات؟ كما فكائد تخطيط الدرس؟
بركات:

ممتاز:

أنا مش فاىـ بس ليو بتضيع كقتؾ كده في تحضير الدرس؟

ده تضييع كقت؟ أماؿ ازام اطمف اني حاختار انشطة مناسبة ألىداؼ الدرس كاشرح

الدرس شرح كافي؟

بركات:

كاهلل أنا شايؼ انو بالبركة كدة ممكف تمال الحصة بأم انشطة تخطر عمى بالؾ

بركات:

مش عارؼ بس يعني مش كفاية إف احنا بنشرح ليـ أصال كبعديف دكؿ تنابمة ميما

ممتاز:

عشاف كده أنا باحب احضر تعميمات كاضحة لكؿ نشاط عشاف اضمف نجاحو ككماف

ممتاز:

بركات:

ممتاز:

لكف ازام اعمؿ تمييد مناسب عشاف التالمذة ما يتمخبطكش كازام اختار أنشطة منكعة
عشاف ما يزىقكش كازام ِ
اقسـ الكقت بينيـ صح؟ تقدر تقكؿ لي؟
اديميـ انشطة دايما قاعديف زم التماثيؿ ما بيشتغمكش!

باحضر أسئمة لمتقييـ في آخر كؿ درس عشاف اطمف إنيـ فيمكا ككيس كأحمسيـ يتابعكا

الدرس

ياشيخ بال انشطة بال دكشة .أنا شخصيا باريح دماغي كبامشي مع الكتاب خطكة خطكة

كلما االقي نفسي متأخر أحؿ مف كؿ درس تمريف كاحد .تخيؿ أنا مرة خمصت ربع
المقرر في حصة كاحدة!

لكف يا ترل اطمنت انيـ فيمكا المي انت خمصتو ده كقدركا يطبقكه؟ أنا باحاكؿ دايما
أحضر ليـ انشطة منكعة يحمكىا في مجمكعات كانا باتابعيـ كبعديف اسمع اجاباتيـ

بركات:
ممتاز:

عشاف اطمف عمى مدل استيعابيـ لمدرس

كاهلل انت بايف عميؾ غاكم دكشة ماىك العياؿ يانايميف يابيرغكا يابيزكغكا كمالكش الزمة

المي بتعممو ده .ده جيؿ لعيف ياصاحبي!

ماىك لك كنا بنشرح ككيس في الفصؿ كننظـ كقت الدرس كنعمؿ ليـ انشطة كتطبيقات

تضمف انيـ فيمكا كنقيس مدل فيميـ خطكة بخطكة كانكا يحسكا بأىمية الفصؿ كييتمكا
بيو .تفتكر ازام ممكف نعمؿ ده كمو مف غير ما نخطط الدرس؟
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ورقة عمل ( 2التخطيط )1
مستويات األىداف المعرفية
تمثؿ العناكيف اآلتية مستكيات مختمفة لألىداؼ المعرفية المتكقعة مف التعميـ بحيث تتدرج مف األىـ
كاألصعب في أعمى القائمة إلى األبسط كاألسيؿ في أسفؿ القائمة .رتب المستكيات الستة لألىداؼ في

(أ) مع مجمكعتؾ ثـ اقرنيا بالتعريفات المناسبة ليا في (ب) لتمأل بيا الجدكؿ التالي مف األصعب
(رقـ  )6إلى األسيؿ (رقـ )1
(أ)
(ب)

التقكيـ  /التطبيؽ  /التركيب  /الفيـ  /التحميؿ  /المعرفة
 القدرة عمى الحكـ عمى قيمة المادة بناء عمى معايير محدده.
 استعماؿ ما تعممو في مكاقؼ جديده.

 كضع األجزاء مع بعضيا لتشكيؿ مككف جديده.
 إدراؾ معنى المادة كالقدرة عمى تفسيره.

 تفتيت مادة التعمـ إلى مككناتيا الجزئية.

 القدرة عمى تذكر المادة التي سبؽ استيعابيا.

.6
.5
.4
.3
.2
.1
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ورقة عمل ( 3التخطيط )1
صياغة األىداف صياغة إجرائية جيدة
األىداؼ السمككية التالية مكتكبة بشكؿ غير كاضح .أعد كتابتيا كصياغتيا صياغة إجرائية جيدة
باستخداـ المعادلة (أف  +الفعؿ السمككي  +الفاعؿ  +المحتكل التعميمي  +شرط األداء  +معيار األداء )

:

.1

تدريس الزمف الماضي.

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

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

.3

أكمؿ الشكؿ بالكممة الصحيحة.

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

القسمة المطكلة.

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

.4

قراءة كفيـ .

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

.........................................................................................
.5

قراءة ككتابة الجممة الفعمية .

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

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

26

ورقة عمل ( 4التخطيط )1
المواد التعميمية الالزمة
كيؼ تتعامؿ مع أنشطة الكتاب المدرسي؟
أكمؿ الجدكؿ التالي مع مجمكعتؾ

كيؼ؟

كما ىك

حذؼ

إضافة

تعديؿ أك تبديؿ

ماذا؟
لماذا؟

أم نكع مف المكاد التعميمية تستخدـ باإلضافة لمكتاب المدرسي لمحصكؿ عمى األنشطة؟
أكمؿ الجدكؿ التالي مع مجمكعتؾ
مكاد كرقية

المكاد التعميمية
مكاد سمعية كبصرية
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ورقة عمل ( 5التخطيط )1
األنشطة الصفية
اذكر أمثمة ألنكاع األنشطة الصفية الممكف استخداميا لتطبيؽ الدرس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
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ورقة عمل ( 6التخطيط )1
صياغة تعميمات األنشطة الصفية
عمى المعمـ أف يعطي التالميذ تعميمات كاضحة عند القياـ بنشاط صفي لتطبيؽ ما درسكه.

اق ار التعميمات اآلتية مع مجمكعتؾ كقرر ىؿ ىي فعالة ككاضحة؟ لماذا تعجبؾ أك ال تعجبؾ؟
 .1دلكقتي عايزكـ تشتغمكا في ثنائيات .أيكه الصؼ المي جنب الشباؾ مع الصؼ المي جنبو (يشير
المعمـ بايديو لمتالميذ) .االتنيف المي في النص مع بعض .أيكه كده .أما بقى التالتة المي ك ار مع

بعض .معمش المرة دم .اسمعكا ككيس .عايزككا تقركا الصفحة دم (يمسؾ الكتاب مفتكحا كيريو

لمتالميذ كيشير لمصفحة المطمكبة) صفحة  . 37صفحة كاـ؟ (يرد التالميذ )37 :كجاكبكا أسئمة
التمريف األكؿ شفكم مع بعض .تماـ؟ قكلي يا منى صفحة كاـ؟ يا رضا أم تمريف؟ يا ريياـ

حتعممكا ايو؟ ككيس .قدامككا  3دقايؽ .يالال ابتدكا.
 .2افتحكا الكتاب صفحة  .37ايو اجابة رقـ 1؟

 .3اتمنى التمريف ده يعجبككا الني تعبت في تحضيره امبارح بدؿ ما اتفرج عمى الماتش .يالال

راجعكا درس امبارح كحمكا تمريف صفحة  .37ياريت تحمكه في مجمكعات عشاف انا باحب العمؿ

الجماعي .أككي؟

 .4دلكقتي بأه حنعمؿ حاجة مختمفة .عادؿ! ياجماعة انتك معايا؟ ككيس .شايفيف الصكرة دم؟
(يمسؾ صكرة كبيرة لفكؽ كيرييا لمتالميذ كىك ينظر الييـ) دلكقتي قكلكلي اسماء الحاجات المي
شايفينيا ىنا( .يشير إلى جزء مف الصكرة) ايو المي شايفينو عمى الترابيزة دم؟ ىيو؟ ميف

حيبتدم؟ كريـ؟
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الوحدة الثانية
التخطيط 2
الجمسة الثانية
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ورقة عمل( 1التخطيط )2
تخطيط وقت الدرس بفاعمية
ناقش مع مجمكعتؾ كيفية التخطيط الفعاؿ لمكقت الالزـ لكؿ مرحمة مف مراحؿ الدرس ككيؼ تتغمب عمى
مشكمتي االنتياء مبك ار مف الدرس أك عدـ كفاية الكقت.
كيؼ تخطط لمكقت بفاعمية؟

المرحمة
طكاؿ الدرس

كقت العرض كالشرح

قبؿ العمؿ الجماعي

عند االنتياء مبك ار مف الدرس أك

مف النشاط

عند عدـ كفاية الكقت

31

ورقة عمل ( 2التخطيط )2
ترتيب أجزاء الدرس
أ .اق أر أجزاء الدرس المذككرة في العمكد ( )1ثـ صميا بالتفسير المناسب لكؿ منيا في العمكد ()2

ب .رتب مراحؿ الدرس المذككرة في العمكد ()1

عمكد()2

عمكد ()1
 -----الإلنياء

أ .استخداـ عدد مف التطبيقات تتدرج مف األسيؿ لألصعب

 -----االنتقاؿ مف نقطة ألخرل

ب .مراجعة الدرس السابؽ كالتمييد لما سيأتي.

 -----التغذية الراجعة كالمناقشة

ج .تمخيص ما فات ،كتشجيع عمى أداء التالميذ ،ثـ تقديـ

كمف المعرفة كالتذكر لمتحميؿ كالتركيب.

النقطة التالية كربطيا بالسابقة.
 -----األنشطة الصفية

د .االستماع إلجابات التالميذ ،كتشجيع اإلجابات الصحيحة،
كدعكة التالميذ لتصحيح اإلجابات غير الصحيحة بأنفسيـ
عمى قدر اإلمكاف.

 -----العرض كالشرح

ق .مراجعة لمدرس (في شكؿ تمريف سريع) كيمكف اعطاء

-----التقكيـ المستمر

ك .تقديـ كشرح الدرس الجديد.

 -----اإلحماء كالتييئة

ز .مالحظة أداء التالميذ نقطة بنقطة أثناء األنشطة كالتصحيح

بعض الكاجبات ألدائيا خارج الفصؿ.

الذاتي عقب كؿ نشاط كعدـ االنتقاؿ لنقطة جديدة إال بعد

التأكد مف استيعاب النقطة السابقة.
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ورقة عمل ( 3التخطيط )2
التنبؤ بمعوقات تنفيذ خطة الدرس
التخطيط السميـ دائما يساعد عمى التنبؤ بالمشكالت التي قد تكاجو التنفيذ كيحاكؿ إيجاد حمكؿ ليا.
حدد مع مجمكعتؾ المشكالت التي قد تكاجيؾ عند تنفيذ خطة الدرس مف خالؿ النقاط التالية.

اقترح مع مجمكعتؾ حمكؿ لمتغمب عمى ىذه المشكالت.
 الزمف.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- األدكات كاألجيزة.

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

 المعرفة المسبقة لمتالميذ.

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ميكؿ التالميذ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

 ضعؼ مستكل التالميذ.

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
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ورقة عمل ( 4التخطيط )2
التقويم المستمر أثناء الدرس
لمتاكد مف فيـ التالميذ لمدرس يجب عمى المعمـ قياس تقدميـ باستمرار طكاؿ مراحؿ الدرس فال يسيب
كال يختصر في التدريس ،كيعالج أم سكء فيـ أك غمكض فكر حدكثو.

ناقش مع مجمكعتؾ كيؼ يمكف قياس تقدـ التالميذ في المراحؿ اآلتية كما ككيفا.
كيفية القياس

مراحؿ الدرس
أثناء الشرح

فكر انتياء الشرح

أثناء األنشطة الصفية

التغذية الراجعة بعد األنشطة الصفية

ختاـ الدرس

34

ورقة عمل ( 5التخطيط )2
تقييم المعمم لخطة الدرس
في ضكء ما تـ مناقشتو في كحدة تخطيط الدرس حتى اآلف ،تعاكف مع مجمكعتؾ في نقد استمارة تقكيـ
المعمـ لخطة الدرس التالية كضؼ ما ترل مف بنكد ثـ أعرض الناتج عمى الجميع.
استمارة تقويم المعمم لخطة الدرس
ممتاز

 )3كضكح الشرح .
 )4مدل التنبؤ بالمشكالت المتكقعة لمتعامؿ معيا.
 )5كضكح خطة عمؿ المدرس في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدرس.
 )6كضكح خطة عمؿ التالميذ في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدرس.
 )7تكضيح نكع التفاعؿ (فردم أك جماعي).
 )8تنكع األنشطة .
 )9تحديد الزمف لكؿ ميمة بشكؿ كاقعي.
 )11تحديد المكاد الالزمة لتنفيذ الدرس.
 )11اتساؽ أجزاء الدرس مع األىداؼ.
 )12ترتيب الدرس مرتبة بشكؿ منطقي.
 )13التخطيط لمتغذية الراجعة.
 )14تحديد دالئؿ النجاح كالتقكيـ المستمر.
 )15تحديد كاجبات إضافية خارج الفصؿ.
)16
)17
)18
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جيد

 )2كضكح المعرفة .

مقبكؿ

 )1كضكح األىداؼ .

ضعيؼ

األسئمة

مالحظات

ورقة العمل رقم ( 6التخطيط )2

قـ مع أعضاء مجمكعتؾ بكتابة تخطيط درس مف منيج الفصؿ الدراسى الثانى لمادة مف المكاد الدراسية ثـ
تبادؿ الخطة مع مجمكعة ثانية كقـ بتقييـ خطتيـ ككتابة المالحظات كيفعمكف ىـ نفس الشيء عمى خطتكـ.
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الوحدة الثالثة
استراتيجيات التدريس 1
الجمسة األولى
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مقدمة (استراتيجيات التدريس )1
كثي ار ما نادل المربكف بأنو ليست ىناؾ طريقة جامدة كاحدة يتبعيا المعمـ في كؿ الظركؼ
ك األحكاؿ لمتدريس ،كعندما يستقر عمى طريقة فإنيا ال تحقؽ دائما نفس النتيجة المرضية فى كؿ

الظركؼ كمع اختالؼ الفركؽ الفردية بيف التالميذ .

ك قد أثبتت التجارب العديدة أف بعض الطمبة مف المتميزيف يتعممكف بسرعة ك طالقة ميما كانت
الطريقة التي تتبع في ذلؾ ،كما أف ىناؾ فئة قميمة لف تتعمـ ميما حاكؿ المعممكف معيـ ك ميما

استخدمكا مف أحدث الطرؽ .كلكؿ طريقة مف استراتيجيات التدريس مزايا عديدة ك إف كانت

استراتيجيات التعمـ النشط لـ تظير عيكبيا بعد.

ك عمى المعمـ إدراؾ كؿ استراتيجيات التعمـ النشط المتمركز حكؿ التمميذ مثؿ التعاكني ك المعرفي
ك التفاعمى ك حؿ المشكالت  ،ك كيؼ تختمؼ عف الطريقة التقميدية التى تتمركز حكؿ المعمـ.

ك بذلؾ يستطيع المعمـ إثارة الدافعية لكؿ التالميذ ،ك إشراكيـ جميعا في عممية التعميـ ك التعمـ.
نواتج التعمم:
بنياية ىذه الكحدة التدريبية سكؼ يتمكف المشارؾ مف أف:
 يحدد مفيكـ التعمـ النشط

 يبيف عالقة التعمـ النشط بالتعاكني ك المعرفي ك التفاعمي ك حؿ المشكالت
 يقارف بيف التعمـ التقميدم ك النشط ك يعطي أمثمة

 يعدد الميارات األساسية ك عالقتيا بالتكامؿ المعرفي ك استراتيجيات التدريس
 يبيف عالقة التعمـ النشط بالمعايير القكمية لمتعميـ

 يحدد أثر نظرية الذكاءات المتعددة في التعمـ النشط
الزمف 6 :ساعات

38

الورقة اإلرشادية رقم ( 1-استراتيجيات التدريس )1
استراتيجيات التدريس المختمفة

التعمـ النشط ال يتبع طريقة ك احدة بعينيا حتى ال يقع في تحديد كجمكد دكر المعمـ ك دكر الدارس ،كال
يفرض استراتيجية في التعميـ تحدد مزايا أنشطة تتبع نظرية تربكية كاحدة ك تمنع المركنة المطمكبة في مكاجية

المكاقؼ المتعددة ك الفركؽ الفردية المختمفة بيف الدارسيف -فيناؾ مف التالميذ مف يفضؿ المثيرات السمعية

عمى البصرية ،كمنيـ مف يحبذ العمؿ الفردم عمى االنضماـ لمجمكعة ،ك لذا لزـ استخداـ أنشطة مختمفة

حتى تسترعى االنتباه ك تساعد في تعمـ أكبر عدد مف التالميذ ك تستكعب بعض الفركؽ الفردية بينيـ.

ك فيما يمي استعراض لبعض استراتيجيات التدريس المختمفة ك مكقؼ التعمـ النشط منيا ك عالقتو بيا:
اوال :الطريقة المعرفية

االىتماـ بتدريس ما لو عالقة مباشرة بحياة التمميذ كاىتماماتو كتذكيره دائما بماىية ما يدرسو ك لماذا -كما

تبيف لمدارس أىمية ما يدرس كالتركيز دائما عمى المعنى كالمحتكل كصمتو بكاقع الحياة خارج الفصؿ.
 يركز التعمـ النشط عمى ربط ما يجرم في الفصؿ بالحياة اليكمية خارجو.
ثانيا :التعمم التعاوني

أسمكب تعمـ يتـ فيو تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة غير متجانسة تضـ مستكيات معرفة مختمفة،

يتعاكف أفراده في تحقيؽ أىداؼ مخططة تعكد عمييـ جماعة كأفرادا بفكائد تعميمية متنكعة.
 يسعى التعمـ النشط إلى التعاكف بدال مف التنافس كيشجع ركح الفريؽ.
ثالثا :المتعمم محور العممية التعميمية (التعمم المرتكز حول التمميذ)

يجمع أسمكب التعميـ تحديد حاجات الدارسيف النفسية كالكجدانية كالحسية كطريقة تعمميـ كأىدافيـ في أطكار

النمك المختمفة ،كالتشاكر مع الدارسيف في أىداؼ كاجراءات تحقيقيا ،كاستخداـ أراءىـ كأفكارىـ في التعميـ
كتشجع االبتكارية كالتجديد مف جانبيـ لتزداد ثقتيـ بأنفسيـ.

 ترتكز استراتيجية التعمـ النشط عمى المشاركة االيجابية لمدارسيف في كؿ التدريبات كاألنشطة كيشجع
العصؼ الذىني كيساند كؿ ما يزيد ثقة الدارس في قدراتو.

رابعا :استراتيجيات التعمم التفاعمى
تشجع ىذه االستراتيجية الدارسيف عمى الشجاعة في إبداء الرأم كالمشاركة ،كعمى حساب نتائج االستجابات

لحؿ مشكالت معينة ،كعمى مقابمة اإلحباط بتغير األىداؼ كأسمكب معالجتيا ،كاحتراـ الرأم اآلخر
كاالستجابة البناءة لو.

 ييتـ التعمـ النشط بالتفاعؿ بيف الطالب كأقرانو ،كبينو كبيف المعمـ ،كبينو كبيف المادة التعميمية
بطريقة تعزز دافعيتو كتحقؽ أىدافو.
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خامسا :استراتيجية حل المشكالت
تشجع التمميذ عمى التفكير الذم يمكنو مف حؿ المشكالت عف طريؽ الشعكر بالمشكمة الكثيقة الصمة بالتمميذ

الذم يدرؾ أىميتيا كمدل ارتباطيا بالدرس كيجمع المعمكمات المتصمة بيا كيعرض الفركض لمحؿ كيختار

أنسبيا.

 يرتكز التعمـ النشط عمى تشجيع التمميذ عمى فرض حمكؿ لممشكالت كتجربة الخيارات المتاحة
كحساب نتائجيا.
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الورقة اإلرشادية رقم ( 2استراتيجيات التدريس )1
عن مجال التعمم و إدارة الصف

المعيار األكؿ :استخداـ استراتيجيات تعميمية استجابة لحاجات التالميذ

 يشرؾ المعمـ التالميذ في خبرات تعميمية مستخدما استراتيجيات متنكعة لتقديـ المادة الدراسيةيستخدـ الكسائؿ التعميمية لتحسيف تعمـ التالميذ.

المعيار الثاني :تيسير خبرات التعمـ الفعاؿ
 يكفر المعمـ فرص التعمـ المستقؿ ك التعاكني ك يقسميـ إلى مجمكعات ك يساعدىـ فيالتفاعالت اإليجابية ك يساعدىـ في اتخاذ القرار ك حسف استخداـ المكاد التعميمية.

المعيار الثالث :إشراؾ التالميذ في حؿ المشكالت ك التفكير الناقد ك اإلبداعي
 يساعد التالميذ عمى الربط بيف ما يتعممكف ك المكاقؼ الحياتية ك يشركيـ في حؿ المشكالتكتحميؿ المحتكل كما يشجعيـ عمى الفضكؿ العممي ك المبادأة ك اإلبداع.

المعيار الرابع :تكفر مناخ ميسر لمعدالة

 يساعد المعمـ التالميذ عمى احتراـ اآلخريف ك يؤكد المساكاة في المعاممة ك يشجع إنجازاتالتالميذ ك يساندىـ دكف تمييز بطريقة منصفة ك عادلة.

المعيار الخامس :االستخداـ الفعاؿ ألساليب متنكعة إلثارة دافعية التالميذ

 ينظـ بيئة تعميمية تساعد عمى التفاعؿ الصفي مستخدما بفاعمية األدكات كالتجييزات المتاحةكالمعينات البصرية كالسمعية المناسبة لمبيئة كالدرس كيصمـ بعضيا.

المعيار السادس :إدارة كقت التعمـ بكفاءة ك الحد مف الكقت الضائع

 يحقؽ أىداؼ الدرس في الزمف المخصص كيستخدـ أساليب لفظية كغير لفظية لجذب انتباهالدارسيف كيستخدـ الكقت بما يضمف االنتقاؿ مف مرحمة ألخرل بكفاءة.
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ورقة إرشادية" رقم ( 3استراتيجيات التدريس )1
أنشطة الثنائيات والمجموعات والتعمم التعاوني

األنشطة المناسبة لمثنائيات
 تبادؿ األسئمة كاألجكبة في مكضكع معيف مثؿ المحادثة. -تصحيح ك مراجعة إجابات أكراؽ العمؿ بالتبادؿ.

 تبادؿ الرأم قبؿ إجابة األسئمة لمتأكد مف صحة اإلجابة. أم نشاط ال يستدعى إعادة ترتيب األثاث في حجرة الدراسة.األنشطة المناسبة لممجموعات و لمتعمم التعاوني
 -لعب األدكار ك تقمص شخصيات ك التحدث باسميا ك معرفة ىكيتيا.

 التمثيميات –إعداد النص – مراجعة األدكار -ك تكزيعيا ك عرض المسرحية. المشركعات تكزيع المسئكليات لقياـ كؿ فرد بتنفيذ جانب مف المشركع المطمكب. -العصؼ الذىني – إجابة سؤاؿ معيف باالتفاؽ مع أفراد المجمكعة.

 جمع المعمكمات الناقصة عف بعض األعضاء مف المجمكعات األخرل مثؿ الرغباتك االىتمامات ك اليكايات ..الخ.

 الندكات أك المناظرات حيث تتبنى كؿ مجمكعة كجية نظر معينة ك تدافع عنيا ضد كجية نظرمجمكعة أخرل.
شروط نجاح التعمم التعاوني:
 االتفاؽ عمى ىدؼ المجمكعة ك اعتمادىـ عمى بعضيـ البعض في إنجاز ىذا اليدؼ. -أف يمتزـ كؿ عضك بتقديـ المساعدة التي يطمبيا منو بقية األعضاء.

 -كؿ فرد في المجمكعة مسئكؿ عف تعميـ نفسو ك تعميـ غيره ك التفاعؿ بإيجابية مع اآلخريف.

 أف تغمب ركح الفريؽ عمى التفكؽ الفردم بحيث يتعاكف الكؿ عمى تحقيؽ اليدؼ ك األخذ بيدالضعيؼ منيـ.
التعمم التعاوني والتعمم النشط
ىك أسمكب تعمـ يتـ فيو تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة تضـ مستكيات معرفية مختمفة ،يتعاكف

أفرادىا في تحقيؽ أىداؼ تعكد عمييـ ك عمى مجمكعاتيـ بالفكائد التعميمية المرغكبة.
شروط نجاح العمل في المجموعات
 احتراـ رأم اآلخريف خاصة مف تختمؼ معيـ.42

 حرية التعبير ك عدـ مقاطعة اآلخريف أك إحراجيـ. االلتزاـ مع المجمكعة حتى إنجاز العمؿ. -نقد األفكار ال نقد أصحابيا.

 المركنة في االتفاؽ عمى حؿ كسط إذا تعذر اإلجماع. المسئكلية فردية ك جماعية بمعنى أف كؿ فرد مسئكؿ عف تعميـ نفسو ك مساعدة اآلخريف عمىالتعمـ.

مميزات التعمم التعاوني النشط
 ينمي المسئكلية الفردية ك الجماعية لمتالميذ. -يكسب التالميذ ميارات المبادرة ك القيادة ك االتصاؿ ك التكاصؿ.

 يؤدم إلى زيادة ركابط الصداقة ك الحميمية ك يقكل االنتماء لمفريؽ. يساعد مف يعانكف بصعكبات في التعمـ عمى مسايرة الجماعة. -يضفي الحيكية ك النشاط عمى المكقؼ التعميمي.

 يخفؼ مف الجك السمطكم السائد في الصؼ التقميدم. يتعمـ التمميذ مف أقرانو بكفاءة أكثر مف تعممو مف معمميو.خطوات درس التعميم التعاوني النشط
 التمييد بربط الخبرات السابقة بالحالية ك شرح اليدؼ مف الدرس باستخداـ العصؼ الذىني. -تقسيـ المجمكعات ك تحديد مسئكليات أفرادىا ك طريقة جمكسيـ.

 تحديد الميارات االجتماعية التي سيمارسيا أعضاؤىا ( التعاكف – المشاركة اإليجابية -تحمؿالمسئكلية -االنتماء لمفريؽ).

 يتابع المدرب المجمكعات أثناء النشاط ك يجيب عف تساؤالتيـ ك يشجع كؿ مبادرة إيجابية. تسجيؿ ناتج التعمـ المتفؽ عميو عمى أف يعرضو المقرر الذم تختاره المجمكعة. -تقييـ أداء أفراد المجمكعة بالتساكل باعتباره مجيكدان جماعيان كاحدان.
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أوراق العمل (استراتيجيات التدريس )1
ورقة عمل رقم 1

نموذج إعداد درس تعاوني
الصؼ............................... :

الحصة..................................... :

اليكـ .............................. :

المكضكع................................ :

المادة................................. :

ـ

أىداؼ الدرس

التاريخ.................................... :

األساليب كاألنشطة

الكسائؿ

إجراءات الدرس
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التقكيـ

الزمف

الوحدة الثالثة
استراتيجيات التدريس 2
الجمسة الثانية
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الورقة اإلرشادية رقم ( 1استراتيجيات التدريس )2
معوقات تواجو تنفيذ درس بأسموب التعمم التعاوني" حمول مقترحة"
المعكؽ األكؿ :ضيؽ غرفة الفصؿ  ،ك يمكف معالجتو بالتالي:
 تنفيذ التعمـ التعاكني في مكاف آخر مف المدرسة كالفناء المغمؽ أك المسرح.

 تككيف المجمكعات ثنائية العدد ك يكفي أف يحرؾ الطالب مقعدة لمخمؼ ليقابؿ زميمو.
المعكؽ الثاني :كثرة أعداد الطالب في الفصؿ  ،كيمكف معالجتو باآلتي:
 تقميؿ حجـ المجمكعات.

 تنفيذ التعمـ التعاكني في فناء المدرسة.
المعكؽ الثالث :ضيؽ الكقت ،ك يمكف معالجتو كالتالي:

 االكتفاء بتكزيع الميمة بشكؿ مباشر عمى المجمكعات.
 إدارة المعمـ الكقت بشكؿ فعاؿ.

 العناية باختيار المجمكعات ك المكضكعات التي تناسب التعمـ التعاكني.
المعكؽ الرابع :ضعؼ الميارات التعاكنية عند الطالب ،ك يمكف معالجتو كاآلتي:
 شرح الميارات التعاكنية لمطالب ك بياف أىميتيا.
 تييئة الطالب نفسيا لدرس تعاكني.

 اإلشادة بالطالب الذيف يمارسكف الميارات التعاكنية.
المعكؽ الخامس :ضعؼ ميارات المعمميف في استخداـ أسمكب التعمـ التعاكني كيمكف معالجتو بالتالي:
 االنخراط في البرامج التدريبية ذات العالقة.
 تبادؿ الزيارات بيف المعمميف.

 مشاىدة بعض الدركس المسجمة عف استخداـ أسمكب التعاكني في التدريس.
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الورقة اإلرشادية رقم ( 2استراتيجيات التدريس )2
العصف الذىني

يمكف استخداـ ىذه الطريقة مع األفراد أك مع مجمكعة مككنة مف اثنيف إلى عشرة أفراد أك أكثر ،عمى

أف يككف المعمـ أك المنسؽ قاد ار عمى تشجيع المشاركيف عمى تكليد أكبر قدر مف األفكار المتنكعة لحؿ
مشكمة بشكؿ تمقائي ،دكف مقاطعة أك تقكيـ  ،كبعد أف تسجؿ كؿ ىذه االفكار تجرم فرزىا كاختيار

أنسبيا.

أساسيات العصف الذىني:

فقط.



االمتناع عف النقد كالتقكيـ ألية فكرة تطرح حرصا عمى انسيابيا بحرية ك الحرص عمى تسجيميا
يحصؿ المعمـ عمى أكبر كمية مف األفكار حتى تظير األفكار غير العادية ك الجديدة.
التفكير بحرية ك انطالؽ خارج نطاؽ الركتيف العادم لمكصكؿ لألفكار المبتكرة.



عدـ إصدار حكـ فكرم عمى أم فكرة إال بعد جمع أكبر عدد مف األفكار ك تسجيميا.



يتـ بعد جمع أكبر كمية مف األفكار دكرة أخرل مف العصؼ الذىني لتصنيفيا ك تطكيرىا ك

تعديميا.

مجاالت استخداـ العصؼ الذىني:



إثراء المفردات المغكية العربية ك االنجميزية ك غيرىا مف المغات لدل التالميذ :اذكر كؿ الصفات

التي تدؿ عمى الطيبة أك الشر أك الغضب ،أك أسماء النباتات المتسمقة أك الحيكانات األليفة أك
األنيار أك الجباؿ.....الخ

 ممارسة قكة المالحظة لدل التالميذ لجمع المعمكمات عف مشيد معيف أك جريمة في فيمـ سينمائي أك
رحمة مدرسية ،أك شخصيات في مسرحية أك ركاية أك زيارة ألماكف أثرية.

 عرض حمكؿ غير تقميدية لمشكمة اجتماعية أك عممية أك مدرسية :مثال لـ يظير اسـ تمميذ في
كشكؼ الناجحيف أك الراسبيف فما العمؿ؟ غاب أحد التالميذ عف المدرسة كال يعرؼ أىمو أيف

ىك..الخ

 تحفيز التالميذ عمى استدعاء خبراتيـ السابقة في مكضكع عممي أك اجتماعي أك شخصي لربطيا

بالجديد الذم يعرض عمييـ إثراء لكؿ جديد ك ىك بذلؾ يصمح لالستخداـ كمقدمة لعرض أم درس

جديد.

 عدـ انتقاد أك الحكـ عمى مقترحات التالميذ يشجع الخجكؿ منيـ ك الحريص عمى المساىمة كابداء
الرأم ك مشاركة اآلخريف.

 يسكد أثناء العصؼ الذىني جك مف األماف ك الحميمية ك الثقة بالنفس ك حرية التعبير لغياب النقد
كالحكـ المسبؽ ك حرص المعمـ عمى التشجيع المستمر.
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ورقة عمل ( 1استراتيجيات التدريس )2
باسترتيجيات التعمم التعاوني
ا
تقييم درس
اسـ أك رقـ المجمكعة..................................... :
عنكاف الدرس................................................................................. :
التقييـ
ممتاز

نمط السمكؾ /النشاط
أىداؼ الدرس كاضحة
تناسب األىداؼ مع العمؿ التعاكني النشط
تكزيع األدكار عمى أفراد المجمكعة
األدكار تناسب أفراد المجمكعة
ضماف التعاكف بيف أفراد المجمكعة
األنشطة تراعي مشاركة الدارسيف
تكقيت كؿ نشاط
الكسيمة التعميمية ليا دكر ىاـ في الدرس
تكفر الدافعية نحك التعميـ
االستفادة مف مصادر المعمكمات
ربط الخبرات الحالية بالسابقة
تحقؽ اليدؼ – األىداؼ المعمنة
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جيد جدا

جيد

ورقة عمل رقم ( 2استراتيجيات التدريس )2
حل المشكالت
المشكمة
الحمول

عصف ذىني

الحمول

الحل الذي تم اختياره
العيوب

المزايا

العصف الذىني لمتغمب عمى العيوب

ما الخطوات التي تم اتباعيا في كل مرحمة من المراحل السابقة؟
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ورقة عمل رقم ( 3استراتيجيات التدريس )2
تقييم عمل المجموعات في تطبيق حل المشكالت
ممتاز

نمط السمكؾ /النشاط
تحدم المشكمة
المشكمة حقيقية
تكزيع األدكار عمى المجمكعة
التعاكف بيف أفرادىا
اتباع خطكات حؿ المشكالت
اختيار الحؿ المناسب
مدل التغمب عمى مشكالت الحؿ
دكر الكسيمة التعميمية في الشرح
مدل اشتراؾ المشاركيف في النشاط
مؤشرات دافعية المشاركيف
االستفادة مف مصادر المعمكمات
ربط الخبرات الحالية بالسابقة
تحقيؽ األىداؼ المطمكبة
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جيد جدا

جيد

الوحدة الرابعة
إدارة الصف 1
الجمسة األولى
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مقدمة (إدارة الصف )1
إف التعمـ الحقيقي الفعاؿ ال يمكف أف يتـ في صؼ تسكده الفكضى كاالضطراب أك تسيطر عميو

أجكاء القمؽ كالتكتر  ،أك تنتشر بيف تالميذه حالة مف االسترخاء كالفتكر كعدـ االكتراث بما يجرم .

كبغير القدرة عمى إدارة الصؼ  ،يفقد المعمـ جانبان ميما مف جكانب التعمـ كىناؾ ترابطا كثيؽ

بيف قدرة المعمـ عمى إدارة الصؼ  ،كما يتمتع بو مف سمات كمزايا شخصية  ،فالشخصية اليادئة
المتزنة المتسم ة بالمباقة كالحزـ كحسف التصرؼ  ،أقدر عمى إدارة الصؼ مف المعمـ السريع
االنفعاؿ  ،كغير القادر عمى التحكـ في انفعاالتو .

كادارة الصؼ ال تقتصر عمى ضبط النظاـ في الصؼ  ،كلكنيا تتسع لتشمؿ النشاطات التي
يييئيا المعمـ بخمؽ جك اجتماعي تعاكني ديمقراطي داخؿ الصؼ يؤدم إلى تعمـ فعاؿ ثـ المحافظة
عمى استم اررية ىذا الجك المالئـ لحدكث النمك كالتعمـ .

إف التعمـ الفعاؿ يحتاج إلى أجكاء منظمة ىادئة كطبيعية  ،كما يحتاج إلى جدية كاىتماـ

كحسف تفاعؿ بيف أطراؼ المكقؼ التعميمي  ،كمف الميـ أف يتعرؼ المعمـ إلى كؿ األنماط السمككية
 ،التي مف شأنيا أف تحقؽ ىذه األجكاء الصحية في الصؼ  ،كيتجنب كؿ ما مف شأنو أف يعيؽ

النمك كيخذؿ التعمـ .
إف إدارة الصؼ تعد أحد المجاالت األساسية فى كثيقة المعايير القكمية لممعمـ كمف أىـ العكامؿ
لنجاح التعمـ .فيجب أف يكفر الصؼ بيئة تعميمية ك تعممية مناسبة تتيح لكؿ تمميذ فرصة لمنمك

كالتعمـ.

إدارة الصؼ تتضمف مجمكعة مف األساليب ك اإلجراءات التي يستخدميا المعمـ لتنمية األنماط
السمككية المقبكلة لدل التالميذ كتعديؿ األنماط غير المرغكب فييا كتييئة الجك الكدم كتحقيؽ نظاـ

اجتماعي فعاؿ كمنتج داخؿ الصؼ كالعمؿ عمى استم ارره .

ك نظ ار ألف التعميـ ييدؼ إلى تطكير سمكؾ التالميذ ,يجب عمينا كمربيف أف نؤمف أننا بحاجة إلى

تربية عقكؿ التالميذ ك قمكبيـ .فاليدؼ ىك تطكير سمكؾ ك طباع ك عقكؿ جميع العامميف في

مجتمع

أجؿ تطكير
كيفية اتخاذ

المدرسة .ك ىذه الطباع متأصمة في االحتراـ المتبادؿ ك الشعكر بالمسؤكلية .ك لمتعميـ مف
السمكؾ تأثير عمى طبيعة التفاعؿ اليكمي بيف البالغيف ك التالميذ ،إضافة إلى تأثيره عمى
الق اررات الصفية ك تكزيع الصالحيات ك المشاركة بالمكارد.
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كتيدؼ ىذه الكحدة إلى تدريب المعمميف عمى إدارة الصفكؼ التي تعمؿ عمى دعـ احتياجات

التالميذ ،كتحتاج إدارة الصؼ إلى عناية فائقة مف المعمـ لمتنظيـ ك التخطيط ك الترتيب .ك يعتبر تنظيـ
الصؼ كترتيبو أحد العكامؿ الرئيسة لنجاح عمؿ المعمـ ك تحقيؽ أىدافو التعميمية.
كنظ ار لحاجة التالميذ إلى التعرؼ عمى كيفية إدارة سمككيـ ,يجب تدريبيـ عمى ذلؾ مف خالؿ منحيـ
فرصا عديدة في اتخاذ الق اررات ضمف برنامج اليكـ الدراسي.
تقدـ ىذه الكحدة التدريبية أسسان ك استراتيجيات فعالة إلدارة الصؼ ك سكؼ تساعد المعمـ عمى استخداـ
أسس ك استراتيجيات ادارة الصؼ بفعالية فى دعـ ك تحسيف مياراتيـ مما يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ

التعميمية بدقة ك فعالية.

نواتج التعمم ليذه الوحدة التدريبية :

بنياية الكحدة التدريبية سكؼ يتمكف المتدربكف مف:
 تعريؼ إدارة الصؼ

 تحديد خصائص إدارة الصؼ الفعالة
 تحديد أنماط إدارة الصؼ

 تحديد العالقة بيف إدارة الصؼ ك الكفاءة الذاتية لممعمـ
 تحديد معايير إدارة الصؼ فى كثيقة معايير المعمـ
 تحديد العكامؿ المؤثرة فى إدارة الصؼ

 التعرؼ عمى كيفية تنظيـ البيئة المادية لمصؼ
 كضع ك تنفيذ قكاعد صفية محددة

 التعرؼ عمى استراتيجيات جذب انتباه التالميذ

 التعرؼ عمى أدكار كمياـ المعمـ في إدارة الصؼ
 تحديد أنكاع المشكالت السمككية كمعالجتيا

 تعرؼ كيفية كمعالجة المشكالت السمككية كالكقاية منيا

الزمن 9 :ساعات

53

ورقة إرشادية (( )1إدارة الصف )1
مواصفات اإلدارة الصفية الفعالة

 القدرة عمى اليدكء فى األزمات.

 اإلنصات الجيد كالتركيز عمى حؿ المشكالت.
 اكتساب احتراـ التالميذ بدال مف القير كالتخكيؼ.

 الكعي بكؿ ما يجرل بالفصؿ كبث ىذا اإلحساس لمطالب.

 االستخداـ الفعاؿ لمسبكرة كاألجيزة كالكسائؿ المعينة كالتركيز عمى الدرس.
 تنظيـ كترتيب مكضكعات الدرس دكف الخركج عنيا حتى ال يفقد الطالب الدافعية.
 تشجيع التفاعؿ كاشتراؾ الطالب.

 اعتماد األنشطة كالكاجبات عمى التنكع كالتحدم.

 التنبيو كالمساءلة مف خالؿ خمؽ حالة مف التشكيؽ عف طريؽ سؤاؿ اك مكقؼ.
 مساعدة الطالب عمى االنتقاؿ بسالسة كفاعمية مف نشاط ألخر.
 كضكح المعمـ في أىدافو كتكقعاتو كسمككو لدل طالبو .
 الكفاءة الذاتية ك إدارة الصؼ.
 تعرؼ الكفاءة الذاتية بأنيا :

الكفاءة الذاتية

ىى حكـ الشخص ك معتقداتو الذاتية عف قدراتو عمى أداء بعض المياـ ك تعكس مدل ثقة

الشخص بقدراتو.

54

ورقة ارشادية رقم ( 2إدارة الصف )1
قائمة إجراءات إدارة الصف

.1

استخداـ التشجيع ك المدح بفعالية.

.2

بناء التقدير الذاتى ك الثقة لدل التالميذ عف طريؽ تدريبيـ عمى مدح أنفسيـ.

.4

إدراؾ أىمية مدح السمكؾ األكاديمى ك االجتماعى لمتالميذ.

.6

اشراؾ المدرسة ك اآلباء فى التكريـ.

.3
.5

إدراؾ أىمية المدح الجماعى لممجمكعة كميا إلى جانب المدح الفردل.
استخداـ اإلشارات غير المفظية لممدح .

.7

مساعدة التالميذ عمى مدح بعضيـ البعض ك التمتع بإنجازات اآلخريف.

.9

استخداـ الحكافز لمتغمب عمى المشكالت االجتماعية ك األكاديمية مثؿ عدـ التعاكف ،عدـ

.8

إدراؾ أىمية استخداـ الحكافز مع التالميذ ذكل المشكالت السمككية.

االنتباه ،النشاط الزائد ،عدـ االلتزاـ.

 .11استخداـ الحكافز الجماعية.
 .11تقديـ مكافآت غير متكقعة.

 .12استخداـ الحكافز لزيادة الدافعية الداخمية لمتالميذ ك عمميات التعمـ ك ليس المنتج النيائى.
 .13اشراؾ اآلباء فى برنامج الحكافز.

 .14إعداد األطفاؿ لالنتقاؿ مف مرحمة معينة لمرحمة أخرل فى الدرس.
 .15كضع قكاعد صفية محددة.

 .16استخداـ اإلرشادات إلعطاء األكامر ك التعميمات.

 .17تحديد التعميمات الغامضة أك السمبية أك غير الكاضحة.
 .18إدراؾ أىمية التحذيرك التذكير لمساعدة التالميذ ك خصكصا المتشتتيف أك المندفعيف منيـ.
 .19جذب انتباه التالميذ.

 .21استخداـ اإلشارات غير المفظية لالتصاؿ.
 .21إدراؾ أىمية الحاجة إلى المتابعة المستمرة ك االنتباه اإليجابى باستخداـ اإلشارات المفظية ك غير
المفظية إلشراؾ التالميذ المنحرفيف عف مسار الدرس.

 .22معالجة المشكالت السمككية مثؿ االندفاع  ،الالمباالة ،نكبات الغضب ،عدـ االلتزاـ ،العدكاف إلخ
 .23استخداـ نظاـ الكركت الممكنة.

 .24إدراؾ متى يمكف استخداـ النتائج المنطقية لمحرماف مف المزايا كأداة لمضبط.
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 .25بناء عالقات إيجابية مع التالميذ ذكل المشكالت السمككية.
 .26أظير لمتالميذ ثقتؾ ك إيمانؾ بيـ.

 .27غرس االحساس بالمسئكلية لدل التالميذ عف تعمميـ ك تعمـ زمالئيـ اآلخريف فى الفصؿ.
 .28اعطاء التالميذ اختيارات كمما أمكف.

 .29تدريب التالميذ عمى كيفية طرح األسئمة بطريقة الئقة لمتعبير عف رغباتيـ ك احتياجاتيـ.
 .31دعـ ميارات االستماع ك التحدث بيف التالميذ.

 .31تدريب التالميذ عمى حؿ المشكالت مف خالؿ لعب األدكار ك األمثمة.
 .32التشجيع عمى التحدث اإليجابى مع النفس.

 .33بناء عالقات إيجابية مع أكلياء أمكر التالميذ.
 .34رفع كعى التالميذ بالمشاعر ك الجكانب المختمفة فى المكاقؼ االجتماعية.
 .35بناء المفردات الكجدانية لدل التالميذ.

 .36مساعدة األطفاؿ عمى تحديد المشكمة ك التفكير فى حمكؿ متعددة ليا.
 .37مساعدة التالميذ عمى التفكير مسبقا فى النتائج كتقييـ الحمكؿ الفعالة.
 .38مساعدة التالميذ عمى السيطرة عمى الغضب.

 .39استخداـ القصص لتقديـ أمثمة عمى المكاقؼ المشكمة ك كيفية التغمب عمييا.
 .41استخداـ التعمـ التعاكنى.

 .41مساعدة التالميذ عمى تعمـ لغة الحكار ك المجاممة ك طمب المساعدة مف بعضيـ البعض.
 .42معرفة كيؼ ك متى يتـ تجاىؿ السمكؾ غير المالئـ مف قبؿ التالميذ.

 .43مساعدة األطفاؿ عمى تعمـ السمكؾ المناسب فى الفصؿ مثؿ اتباع تعميمات المعمـ كالتحدث بمباقة
إلى المعمـ ك إلى بعضيـ البعض.
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أوراق العمل

ورقة عمل ( 1إدارة الصف )1

مفيوم إدارة الصف و أىميتو

مع مجمكعتؾ استخدـ الكممات اآلتية في كضع تعريؼ إلدارة الصؼ مع استخداـ كممات أخرل مف
عندؾ إذا لزـ األمر ثـ قارف تعريؼ مجمكعتؾ مع التعريفات التى سكؼ تعرض عميؾ ،ثـ ناقش

أىميتيا مع مجمكعتؾ
تييئة األجكاء

نشاط الطالب
تحقيؽ األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

قدرات الطالب

اإلمكانات

تنظيـ الطالب
الكقت كالمكاد التعميمية

عممية التدريس

عممية

التعمـ
إدارة الصؼ ىى:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
تكمف أىمية إدارة الصؼ فى:

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

....................................................................................................
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ورقة عمل ( 2إدارة الصف )1
خصائص إدارة الصف الفعالة

اق أر العبارات اآلتية الخاصة بخصائص إدارة الصؼ بعناية كقـ بالعمؿ مع مجمكعتؾ ك اكتب استجابتؾ
عمى كؿ عبارة بجانبيا ك التى تدؿ عمى مدل أىميتيا ثـ قـ بترتيب تمؾ الخصائص مف األىـ فالميـ.

ـ

ميـ

العبارة

جدا

1

التشجيع ك المدح بفعالية.

2

استخداـ الحكافز لمتغمب عمى المشكالت االجتماعية كالدراسية مثؿ

3

تكفير الحكافز الجماعية.

4

استخداـ الحكافز لزيادة الدافعية الداخمية لمتالميذ ك عممية التعمـ بغض

عدـ التعاكف ،عدـ االنتباه ،النشاط الزائد ،عدـ االلتزاـ.

النظر عف المنتج النيائى.
5

إعداد الطالب لالنتقاؿ مف مرحمة ألخرل فى الدرس.

6

كضع قكاعد صفية محددة.

7

استخداـ اإلرشادات إلعطاء األكامر ك التعميمات.

8

تجنب التعميمات الغامضة أك السمبية أك غير الكاضحة.

9

إدراؾ أىمية التذكير لمساعدة التالميذ ك خصكصا المتشتتيف أك

11

جذب انتباه التالميذ.

11

استخداـ االشارات غير المفظية لالتصاؿ.

12

إدراؾ أىمية الحاجة إلى المتابعة المستمرة ك االنتباه االيجابى.

13

معرفة كيؼ ك متى يتـ تجاىؿ السمكؾ غير مالئـ مف قبؿ التالميذ.

المندفعيف منيـ.
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ميـ

غير

ميـ

ـ

ميـ

العبارة

جدا

14

استخداـ اإلشارات المفظية ك غير المفظية إلشراؾ التالميذ المشتتيف

15

معالجة المشكالت السمككية مثؿ االندفاع  ،الالمباالة ،نكبات

16

بناء عالقات إيجابية مع التالميذ ذكل المشكالت السمككية.

17

غرس اإلحساس بالمسئكلية لدل التالميذ عف تعمميـ ك تعمـ زمالئيـ

18

تدريب التالميذ عمى كيفية طرح األسئمة بطريقة الئقة لمتعبير عف

19

دعـ ميارات االستماع ك التحدث بيف التالميذ.

21

مساعدة الطالب في تحديد المشكمة ك التفكير فى حمكؿ متعددة ليا.

21

مساعدة التالميذ عمى التفكير مسبقا فى النتائج كتقييـ الحمكؿ

22

مساعدة التالميذ عمى السيطرة عمى الغضب.

23

استخداـ القصص لتقديـ أمثمة عمى المكاقؼ المشكمة ك كيفية التغمب

24

استخداـ التعمـ التعاكنى.

25

مساعدة التالميذ عمى تعمـ لغة الحكار ك المجاممة ك طمب المساعدة

عف مسار الدرس.

الغضب ،عدـ االلتزاـ ،العدكانية.

اآلخريف فى الفصؿ .

رغباتيـ ك احتياجاتيـ.

الفعالة.

عمييا.

مف بعضيـ البعض.
26

مساعدة التالميذ عمى تعمـ السمكؾ المناسب فى الفصؿ مثؿ اتباع

تعميمات المعمـ ك التحدث بمباقة إلى المعمـ ك إلى بعضيـ البعض.
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ميـ

غير

ميـ

ورقة عمل ( 3إدارة الصف )1

مقياس تحديد أنماط إدارة الصف
اق أر العبارات اآلتية الخاصة بنمط إدارتؾ لمصؼ بعناية كاكتب استجابتؾ عمى كؿ عبارة بجانبيا  ،كقـ
باالستجابة لكؿ عبارة بناء عمى خبرتؾ الكاقعية عمى أف تشير االستجابات إلى :

 =1الأاكافؽ مطمقا

 =2ال أكافؽ

ـ

 =3أكافؽ

 = 4أكافؽ بشدة
1

العبارة

1

إذا كاف الطالب مشاغبا داخؿ الفصؿ  ،أقكـ بعقابو دكف اية

2

ال أحب أف أفرض أل قكاعد عمى طالبى .

3

يجب أف يككف الفصؿ ىادئا لكى يتعمـ الطالب .

4

أىتـ بما يتعممو طالبى ككيفية تعمميـ .

5

ال أجد مشكمة فى أف يقدـ لى الطالب الكاجبات المنزلية فى مكاعيد

6

ال أحب أف أكبخ أل طالب كى ال أؤذل مشاعره .

7

التحضير لمحصة ليس ميما .

8

أحاكؿ دائما أف أشرح األسباب كراء ق ارراتى كقكاعدل.

9

ال أقبؿ أل أعذار مف الطالب منخفض التحصيؿ .

11

الصحة الكجدانية لطالبى أىـ مف السيطرة عمى الفصؿ .

11

يدرؾ طالبى أانيـ يستطيعكف مقاطعتى إذا كاف لدييـ أل سؤاؿ

مناقشة.

متأخرة .

متصؿ بالمكضكع .
12

إذا سألنى أل طالب أف يخرج أسمح لو بالخركج .
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3

4

ورقة العمل 4

تطبيق عمى أنماط إدارة الصف (إدارة الصف )1
مف خالؿ خبرتؾ كمعمـ  ،قـ بالعمؿ مع مجمكعتؾ ك اكتبكا سيناريك يصؼ مكاصفات نمط مف أنماط
االدارة الصفية األربعة التالية ك اختر أحد أعضاء المجمكعة بعد االنتياء مف كتابتو لكى يمثؿ

المجمكعة فى لعب الدكر أماـ المجمكعة الكبيرة دكف ذكر اسـ الدكر ك عمى المجمكعات األخرل

اكتشاؼ النمط المقصكد.

النمط الحازم الديمقراطى

النمط التسمطي

النمط العاطفى

النمط الفوضوى
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ورقة عمل ( 5إدارة الصف )1

العالقة بين الكفاءة الذاتية وادارة الصف

ىناؾ عالقة بيف الكفاءة الذاتية لممعمـ ك ميارات إدارة الصؼ ناقش كحدد مع مجمكعتؾ ما العالقة بيف

الكفاءة الذاتية ك ميارات إدارة الصؼ
ميارات إدارة الصؼ

المعمـ ذك الكفاءة الذاتية المرتفعة

المعمـ ذك الكفاءة الذاتية
المنخفضة

إدارة الكقت الصفي
نمط اإلدارة الصفية
قكاعد العمؿ داخؿ الصؼ
تكزيع االنتباه داخؿ الصؼ
تقسيـ التالميذ إلى
مجمكعات

التفاعؿ داخؿ الصؼ
التعامؿ مع سمكؾ التالميذ
التغذية الراجعة
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ورقة عمل ( 6إدارة الصف )1

معايير استراتيجيات التعمم وادارة الصف
الجدكؿ التالي يتضمف مؤشرات أداء المعمـ في مجاؿ إدارة الصؼ  ،حاكؿ مع مجمكعتؾ مؿء الجدكؿ
التالي بكتابة الممارسات/األداءات التي يجب أف يقكـ بيا المعمـ لتحقيؽ ىذه المؤشرات كبالتالي تحقيؽ

المعايير

األدلة/التعميق

مؤشرات معايير التدريس
 .1يستخدـ استراتيجيات تدريس متنكعة إلزكاء
المشاركة الطالبية النشطة في التعمـ.

 .2يكجو أسئمة كاشفة (تكشؼ األعماؽ) كأسئمة
مفتكحة (غير مقيدة اإلجابة) إلى التالميذ
لتشجيعيـ عمى التفكير كلمساعدتيـ عمى

اإلفصاح عف أفكارىـ.

 .3يستخدـ التكنكلكجيا المتكافرة لتحسيف تعمـ
التالميذ.

 .4يشرؾ التالميذ في معايشة خبرات تعمـ تعاكني
كفردم يعد ليا بعناية.
 .5يستيدؼ في تدريسو تنمية الميارات
االجتماعية كميارات العمؿ المشترؾ لدل

التالميذ.

 .6يصمـ كيستخدـ أنشطة تعميمية مناسبة لمادة
التخصص كالبيئة كالدرس كالمتعمميف.

 .7يتيح لمتالميذ فرصا إلقامة صالت ذات معنى
فيما بيف مجاالت المحتكل التعميمي المختمفة،
ثـ ربط ىذه المجاالت بخبرات الحياة اليكمية.

 .8يتيح لمتالميذ فرصا لممارسة ميارات التفكير
العميا كالتفكير النقدم.
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األدلة/التعميق

مؤشرات معايير التدريس
 .9يتيح لمتالميذ فرصا الكتساب كصقؿ ميارات
حؿ المشكالت.
 .11يعمؿ عمى ضماف مشاركة جميع التالميذ في
أنشطة التعمـ بغض النظر عما بينيـ مف

فركؽ مف حيث النكع (ذكك ار أك إناثا)،

كمستكل التحصيؿ الدراسي ،كاالحتياجات

الخاصة ،كالمكاىب ،كغير ذلؾ.
 .11يحفز التالميذ باستخداـ أنشطة شيقة كمحفزة.
 .12يدير الكقت كالمكاف كالمكارد ليبقى التالميذ
ميتميف بالتعمـ بطريقة إيجابية.

 .13يظير عمميا امتالكو ميارات اإلدارة الصفية
الفعالة.

 .14يتعامؿ مع السمككيات غير المناسبة بحزـ
كعدؿ.

64

ورقة عمل ( 7إدارة الصف )1
عناصر إدارة الصف

فكر مع مجمكعتؾ فى العناصر األربع الالزمة لإلدارة الصفية ثـ قـ بكتابة تمؾ العناصر فى الجدكؿ
التالي
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ورقة عمل ( 8إدارة الصف )1
تنظيم البيئة المكانية لمصف

تتمثؿ أىمية البيئة المكانية كتأثيرىا عمى عممية التعمـ في ككنيا مؤثرات خارجية تؤثر بشكؿ مباشر عمى
ممارسة التعمـ داخؿ الفصؿ كيجب مراعاتيا إلنجاح مكتسبات التمميذ مف عممية التعمـ حدد مع مجمكعتؾ

المؤثرات التي يجب مراعاتيا كتنظيميا

 تكفر تيكية جيدة داخؿ الفصؿ
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
.......... .......... .......... .......... ......................................... 
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الوحدة الرابعة
إدارة الصف 2
الجمسة الثانية

67

ورقة عمل ( 1إدارة الصف ) 2

األشكال المختمفة لتنظيم الجموس داخل الفصل
قـ مع مجمكعتؾ دراسة أشكاؿ الجمسات التى سكؼ تكزع عميؾ
مف حيث :

* مميزات كعيكب الجمسة .

* طبيعة تكزيع الطالب .

* متى تستخدـ تمؾ الجمسات .

* دكر المعمـ في ىذه الجمسة .

 قـ بتدكيف رأل المجمكعة ثـ يقكـ فرد مف المجمكعة بعرضرأم المجمكعة لممجمكعة الكبيرة .

68

ورقة عمل ( 2إدارة الصف ) 2
القواعد الصفية

ناقش مع مجمكعتؾ القكاعد التي تحكـ العمؿ داخؿ الصؼ مع كضع تعريؼ لمفيكـ القكاعد الصفية

ك إرشادات إلعدادىا
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ورقة عمل ( 3إدارة الصف ) 2

تطبيق عممى عمى صياغة القواعد الصفية
يكضػػح المثػػاؿ التػػالي أحػػد المعممػػيف كىػػك يطػػرح قكاعػػد العمػػؿ الخاصػػة بػػو عمػػى الفصػػؿ فػػي بدايػػة العػػاـ

الد ارسػػي .قػػـ بالعمػػؿ مػػع مجمكعتػػؾ ك قػ مػيـ كػػؿ كاحػػدة مػػف قكاعػػده كطريقػػة عرضػػو ليػػا بنػػاء عمػػى المعػػايير
المكضحة في النشاط السػابؽ ،كأثنػاء عمميػة التقػكيـ حػدد السػمات اإليجابيػة (إف كجػدت) كالسػمات السػمبية
(إف كجدت) التي تتسـ بيا القكاعد الخاصة بو كطريقة عرضو ليا.

يعمؿ األسػتاذ عػالء مػع طالبػو فػي كضػع القكاعػد التػي تحكػـ سػمكؾ الطػالب أثنػاء العػاـ الد ارسػي .كبػدأت
العممية بقكلو "لكي نتعمـ أكبر قدر ممكف في ىذا الفصؿ ،نحتاج إلى بعض القكاعد التي تمثؿ اإلرشػادات

التػي تكجػو سػمككنا ،كليػذا ،قمػت بإعػداد قائمػة ليػػذا الفصػؿ كأكد مناقشػتيا معكػـ ىػذا الصػباح" .ثػـ عػػرض

عمييـ القائمة التالية:

 -1احضر دائما إلى الفصؿ مستعدا كمتحض ار لمعمؿ.

 -2ال تممس التالميذ اآلخريف بيديؾ أك قدمؾ أك أم جزء آخر مف جسمؾ.
 -3ال تتحدث إال إذا سمح لؾ المعمـ بذلؾ.
 -4ال تترؾ مقعدؾ دكف إذف.

 -5عامؿ معممؾ كزمالءؾ في الفصؿ باحتراـ.
ثػـ تػػابع المعمػػـ بقكلػػو "كاآلف ،فمننظػػر إلػػى الجممػػة األكلػػى ،لمػػاذا مػػف الضػػركرم أف نضػػع قاعػػدة مثػػؿ ىػػذه؟
كتطكعت ممؾ باإلجابة قائمة "إذا لػـ نتحضػر لمعمػؿ ،لػف نػتعمـ بػأكبر قػدر ممكػف مػف الػتعمـ"" .حسػنا ،ىػؿ

يستطيع أحد آخر أف يعطينا سببا آخر"؟

كأكمؿ األستاذ عػالء مناقشػة القاعػدة األكلػى ،ثػـ نػاقش كػؿ جممػة بػالتكالي ،كفػي النيايػة ،قػاـ بمراجعػة كػؿ

جممة مف الجمؿ ثـ انتقؿ لبدء التعميـ في ىذا اليكـ.
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ورقة عمل ( 4إدارة الصف ) 2

استراتيجيات جذب االنتباه واالحتفاظ بو

قـ مع مجمكعتؾ بتحديد االستراتيجيات المناسبة لجذب انتباه الطالب ككيفية االحتفاظ بو
كؿ مجمكعة تختار ممثال ليا لعرض ما تكصمت إليو المجمكعة لممجمكعة الكبيرة.
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ورقة عمل ( 5إدارة الصف ) 2

أساليب بناء العالقات االجتماعية داخل الصف

أمامؾ نمكذجاف أ  ،ب لبعض العبارات التي مف الممكف قكليا داخؿ الصؼ
ناقش مع مجمكعتؾ أم مف النمكذجيف أفضؿ كلمإذا
أ

ب

 المػػى مػػش ىيجػػاكب عمػػى الس ػؤاؿ أنػػا ىحرمػػو

 أف كاثؽ مف أنكـ تستطيعكف تنفيذ ىذا

 أن ػػا م ػػش ع ػػايز ح ػػد يس ػػاعدني ف ػػي النش ػػاط ي ػػا

 كزعكا األدكار عمى أنفسكـ .

مف درجات الشفكم

أستاذ

 أصػ ػػؿ  ......مػ ػػش بيعػ ػػرؼ يعمػ ػػؿ حاجػ ػػة يػ ػػا
أستاذ.

النشاط .

 أستاذ لكال  .........المي لفت نظرنا

لمجزء ده مكناش ىنقدر نحؿ النشاط .

 يا ابني ممكف أقابؿ كلي أمرؾ .

 كػ ػػؿ كاحػ ػػد مػ ػػع نفسػ ػػو يجػ ػػاكب عمػ ػػى النشػ ػػاط

 يا أستاذ ابنؾ شاطر كلكف ىناؾ بعض

 أنػػت مطػػركد مػػف الحصػػة لغايػػة متجيػػب كلػػي

 ممكف تقكؿ لي رأيؾ في كضع ابني

 ابنؾ يا أستاذ مش بيركز خالص .

 أتمنى انؾ تشرفنا الحصة الجاية

التالي.

أمرؾ.

النقاط محتاجيف نناقشيا معان .

داخؿ الفصؿ.

 أن ػ ػػتـ ي ػ ػػا أس ػ ػػتاذ مػ ػ ػػش بتش ػ ػػرحكا حاج ػ ػػة جػػ ػػكه

كتالحظ أداء ابنؾ داخؿ الفصؿ .

 لك ضربت الكلػد مػش ىتعػرؼ إيػو المػي ممكػف

كاف لو دكر داخؿ المجمكعة

الفصؿ.
أعممو .
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 أستاذ أنا عايز أقكؿ إف كؿ كاحد منا

ورقة عمل ( 6إدارة الصف ) 2

أدوار وميام المعمم فى إدارة الصف
ناقش مع مجمكعتؾ األدكار كالمياـ المختمفة المنكطة بالمعمـ أثناء إدارة الصؼ

أدوار وميام

المعمم فى إدارة
الصف
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الوحدة الرابعة
إدارة الصف 3
الجمسة الثالثة
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النشاط األول (إدارة الصف ) 3

ورقة العمل ( 1إدارة الصف ) 3

كيف تدير فصمك من جميع الجوانب بكفاءة؟
لكي يتمكف المعمػـ مػف إدارة الفصػؿ بطريقػة جيػدة ينبغػي عميػو أف يمػـ بالجكانػب المختمفػة التػي تمثػؿ أبعػاد
إدارة الفصؿ كىذه الجكانب تتمثؿ فيما يمي :

سمكؾ التالميذ  -مناخ الفصؿ كحاجات التالميذ – التخطيط – تنفيذ التدريس – تنظيـ ك ترتيب الفصؿ.

قـ بالعمؿ مع مجمكعتػؾ ك صػنؼ اإلجػراءات التػى فػى القائمػة (ب) أمػاـ األبعػاد المناسػبة مػف أبعػاد إدارة

الصؼ فى جدكؿ (أ)

جدكؿ (أ)

 -1سمكؾ التالميذ :

 -2مناخ الفصؿ كحاجات التالميذ:
 -3التخطيط قبؿ بدء التدريس في
الفصؿ :

 -4مياـ تنفيذ التدريس :

 -5تنظيـ كترتيب الفصؿ :
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القائمة (ب)

 .1استخداـ المناقشات الجماعية .
 .2التسمسؿ في عرض الدرس .

 .3التقكيـ المستمر أثناء عممية التعمـ .
 .4تكزيع المسؤكليات عمى التالميذ .
 .5مراقبة دقيقة لمسمكؾ .

 .6التنكع في استخداـ األساليب التعميمية .
 .7مراعاة مدل انتباه التالميذ .

 .8تكفير الجك الكدم داخؿ الفصؿ .
 .9االستئذاف عند دخكؿ الفصؿ .

 .11التيكية الجيدة .
 .11البدء بالسالـ .

 .12تقديـ الحكافز لألداء الجيد .

 .13مراعاة التالميذ بطيئي التعمـ .
 .14مراعاة كجكد ممرات مناسبة بيف المقاعد .
 .15مراعاة اىتماـ التالميذ .

 .16التأكد مف جمكس التالميذ في أماكف مناسبة ليـ.
 .17تجنب االستيزاء كالسخرية مف التالميذ .

 .18تفسير األمكر الغامضة المتعمقة بالدرس .
 .19تقديـ النشاطات المناسبة .

 .21الرؤية الجيدة لدل التالميذ في الفصؿ .
 .21المدح كالثناء إلظيار السمكؾ الجيد .

 .22تجييز المكاد ك األدكات الالزمة لمتدريس .
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ورقة عمل ( 2إدارة الصف ) 3
استراتيجيات إدارة الصف الفعالة

قـ بقراءة السيناريك التالى ثـ قـ بالعمؿ مع مجمكعتؾ لإلجابة عف األسئمة التالية:



كيؼ أدارت المعممة المكقؼ؟

ما رأيؾ فى إدارة المعممة لممكقؼ؟

تدرس األستاذة نادية لطالب السنة السادسة درس حكؿ تحكيؿ الكسكر االعتيادية إلى كسكر
عشرية .كلقد قامت بشرح العممية كتكضيحيا كاآلف ترغب في دعـ األفكار كتككيدىا مع

طالبيا.

كأعطت مثاؿ الكسر  12/7عمى السبكرة كفي أثناء سؤاليا "ما ىي خطكتؾ األكلى في تحكيؿ
ىذا الكسر إلى كسر عشرم يا سماح؟" رأت عمر ،الذم يجمس خمؼ سممى ،كىك يدفع بقدمو

لألماـ كيضرب قدـ سممى .كالحظت أيضا أف منى تيمس بشيء إلى ىناء في آخر الفصؿ.
ٍ
بصكت ٍ
عاؿ غاضبة ألف عمر ضرب قدميا قائمة " :تكقؼ عف ىذا يا عمر".
ثـ تصيح سممى
كتتحرؾ األستاذة نادية في الممر أثناء رد سماح عمى السؤاؿ "نستطيع أف نقسـ السبعة عمى

االثنى عشر " .كتتكقؼ األستاذة نادية عند درج عمر كتميؿ عميو كتيمس بصكت حازـ دكف

غضب أك انفعاؿ "نحف ال نتطاكؿ عمى أحد بأيدينا كال أرجمنا في ىذا المكاف" ،ثـ تنظر لسماح
التي انيت إجابة سؤاؿ المدرسة كتقكؿ "حسنا ،ىذا جيد يا سماح" ،ثـ تقكؿ لباقي الفصؿ "ىيا
قكمكا بذلؾ جميعا كانظركا ما الذم تحصمكف عميو".

كعندما بدأ الطالب ،تحركت األستاذة نادية إلى آخر الفصؿ ككقفت بجانب منى ك ىناء.
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ورقة عمل ( 3إدارة الصف ) 3

تطبيق عممى عمى استراتيجيات الصف
تـ تحديد بعض االستراتيجيات التػي يسػتخدميا المعمػـ فػي النشػاط السػابؽ كالتػي تسػاعد فػي منػع مشػكالت
اإلدارة ك الكقاية منيا ،ككاف مف بينيا التكاجد كالتداخؿ ،كالتركيز كالتنظيـ كالقكة الدافعة ،كالتحدم كالتنكع،

كالتفاعؿ كالتنكع ،كتنبيو المجمكعة كالمساءلة ،كفترات االنتقاؿ السمسة.
حدد مع مجمكعتؾ فيمػا يمػي أم اسػتراتيجية اسػتخدميا المعمػـ كالتػي يعبػر عنيػا المثػاؿ بشػكؿ كاضػح ،مػع

-1

التعميؿ إلجابتؾ ىذه.

بدأ األستاذ عمى مخاطبا الفصؿ كمو قائال "حسنا ،لمػاذا تعتقػديف أف معركػة حطػيف كانػت النقطػة

الفاصمة في الحرب يا جماعة؟ ميف حيجاكب؟ ىا؟  ...نشكل؟
-2

كجيت األستاذة ماجدة تعميماتيػا لمفصػؿ قائمػة أنظػركا إلػى المكحػة" كىػي تعػرض لكحػة تقػارف بػيف

الضفدع العادم كضفدع المستنقعات ،كسمات كؿ منيما ،كغذائو ،كأماكف معيشتو" .ما الفػرؽ بػيف سػمات

كؿ منيما؟"

قػػاؿ مػػازف لفػػادل تعميقػػا عمػػى المعممػػة "يػػاه! إنيػػا تتصػػرؼ كمػػا لػػك كػػاف لػػدييا عيػػكف فػػي مػػؤخرة

-3

رأسيا! ال تستطيع أف تفمت بأم شيء تفعمو في ىذا المكاف!"
أعمنػػت األسػػتاذة سػػامية "حسػػنا ،أكشػػكت حصػػة العمػػكـ عمػػى االنتيػػاء كحػػاف كقػػت حصػػة المغػػة

-4

العربيػػة ،بسػػرعة أبعػػدكا أكراؽ العمػػكـ كأخرج ػكا كتػػب المغػػة العربيػػة الخاصػػة بكػػـ ".كراقبػػت األس ػتاذة سػػامية

الطػػالب أثنػػاء قيػػاميـ بإبعػػاد أكراقيػػـ كاخ ػراج كتػػبيـ .كفػػي دقيقػػة كاحػػدة كػػانكا مسػػتعديف لبػػدء حصػػة المغػػة
العربية.
دخمػػت األسػػتاذة ليمػػى كطالبيػػا فػػي مناقشػػة حػػكؿ جغرافيػػة قػػارة أكربػػا ،كفػػي أثنػػاء مػػا كػػاف الطػػالب

-5

يتفحصػػكف خريطػػة تكضػػح جبػػاؿ بيرنيػػز بػػيف فرنسػػا كاسػػبانيا ،سػػأؿ يكسػػؼ "مػػا الػػذم تسػػبب فػػي الحػػرب

األىمية اإلسبانية؟" كأجابت األستاذة ليمى "ىذا سؤاؿ ميـ جدا يا يكسؼ ،اترؾ ىذه الفكرة في أرسػؾ حتػى
أتحػػدث إليػػؾ بشػػأنيا بعػػد الحصػػة ،كاآلف مػػا التػػأثير الػػذم قػػد يكػػكف ليػػذه الجبػػاؿ عمػػى تػػاريخ الػػدكلتيف يػػا

إبراىيـ؟"
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ورقة عمل ( 4إدارة الصف ) 3
المشكالت الصفية

ناقش كحدد مع أعضاء مجمكعتؾ مصادر المشكالت الصفية
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ورقة عمل ( 5إدارة الصف ) 3
مدخل االنضباط الحازم

لمتعامل مع المشكالت السموكية
قاـ المعمـ كثي ار بتحذير أيمف مرات عديدة مف التطاكؿ بيديو عمي زمالئو في الفصؿ ،كعندما التفت

المعمـ حكلو رأل أيمف يمكز طالبا يتحرؾ بالقرب مف مقعده ،ككانت ىناؾ ثالثة بدائؿ الستجابات المعمـ
كما يمي :

 :1أيمف ،ال اعمـ ماذا افعؿ معؾ ؟ لماذا ال تستطيع أف تحتفظ بيدؾ لنفسؾ؟

 :2أيمف ،ىناؾ خطأ ما في شخصيتؾ ،أنت ال تسمع لقد قمت لؾ مميكف مرة بأال تتطاكؿ عمي أحد
بيدؾ.

 :3أيمف ،لقد تـ تحذيرؾ مف قبؿ كاآلف أنت مف اخترت مغادرة الفصؿ ،احضر كتبؾ كتعالي معي.
حدد مع مجمكعتؾ أل مف استجابات المعمـ يمكف تصنيفيا إلى:
 عدائية -حازمة

 -غير حازمة
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ورقة عمل ( 6إدارة الصف ) 3
التسمسل اليرمي لمتدخل

تعتبر مشكمة الكالـ في الفصؿ أثناء الدرس أك مشكمة الغش في األنشطة كاالختبارات مف أكثر

المشاكؿ إزعاجا لممعمـ كالتالميذ زمالء التمميذ المتسبب في المشكمة.

حدد مع مجمكعتؾ اإلجراءات التي عمى المعمـ اتباعيا لمتعامؿ مع ىذه المشكمة مع مراعاة أف تتدرج

اإلجراءات مف األقؿ إزعاجا لممعمـ كالتالميذ إلى األكثر إزعاجان ليـ كالتي قد ال يضطر المعمـ المجكء

إلييا إال عند تفاقـ المشكمة:
.1
.2
.3
.4
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الوحدة الخامسة
التقويم 1
الجمسة األولى
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مقدمة (التقويم )1
إف التعمـ النشط يتطمب تنكع طرؽ التقكيـ المستخدمة ،كاستخداـ أساليب تقكيـ غير تقميدية ،ال تقتصر
عمى الكرقة كالقمـ ،كتختمؼ طرؽ التقكيـ كأساليبو تبعان لميدؼ مف عممية التقكيـ ذاتيا ،كتبعان لطبيعة

األىداؼ المراد التحقؽ مف بمكغ التمميذ/ة ليا.

التقكيـ عممية منيجية تقكـ عمى أسس عممية ،تستيدؼ إصدار الحكـ بدقة كمكضكعية عمى مدخالت
كعمميات كمخرجات أم نظاـ تعميمي ،كاتخاذ ما يمزـ مف ق اررات كاجراءات .كفي إطار الحديث عف التعمـ
النشط ،فالحديث عف مشاركة التمميذ/ة ،كاالنطالؽ مف قدراتو كامكاناتو ،كاىتماماتو ،يتطمب النظر إليو نظرة

شاممة متكاممة تستمزـ تقكيمان شامال فعاال .

إف التقكيـ عممية مستمرة تبدأ قبؿ التدريس كأثناءه ،كبعده ،كنجاح عمميات التقكيـ التي يقكـ بيا المعمـ
تتطمب ما يمي:

 استخداـ أساليب تقكيـ متنكعة ( شفيية –تحريرية – اختبارات – بطاقات مالحظو .)..
 إتاحة الفرصة لمتالميذ لتقكيـ أنفسيـ ذاتيان ،كلتقكيـ أنفسيـ ذاتيان كلتقكيـ األقراف ،كتقكيـ
المجمكعات.

 عدـ االقتصار عمى اختبارات الكرؽ كالقمـ ،بؿ تقكيـ التمميذ/ة في مكاقؼ تعمـ فعمية ،كمف
خالؿ أنشطة مصممة لمتقكيـ.

 أف يركز التقكيـ عمى أداءات التالميذ الفعمية ال عمى أقكاليـ.
 أف يككف مناسبان لالستراتيجيات التي تـ التعمـ بيا.

 أف يتضمف جميع جكانب المتعمـ أم يككف شامالن.

 أف يمـ بالجكانب الميارية كالكجدانية باإلضافة لممعرفية.
 يراعي تعدد الذكاءات كالفركؽ الفردية.
 يناسب مستكل المتعمـ.

 يقارف التمميذ بنفسو ال بغيره مف التالميذ.

نواتج التعمم من الوحدة التدريبية:

بنياية ىذه الكحدة التدريبية سكؼ يتمكف المشارككف مف:
 التعرؼ عمى المفاىيـ المختمفة الخاصة بالتقكيـ.

 تحديد أدكات التقكيـ المختمفة الستخداميا في ممؼ االنجاز.
 التعرؼ عمى خطكات تصميـ االختبارات.

 إدراؾ أىمية استخداـ قكاعد القياس المتدرجة.

 التمييز بيف قكاعد تقدير األداء المتدرجة الشمكلية ك التحميمية.
 إعداد خطة لمتقكيـ عف طريؽ ممؼ االنجاز.
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 التعرؼ عمى األغراض المختمفة لألسئمة.
 طرح أنكاع مختمفة مف األسئمة.

 طرح أسئمة فى المستكيات المختمفة لمتفكير.


التعرؼ عمى استراتيجيات طرح األسئمة الفعالة.

الزمف 6 :ساعات
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ورقة إرشادية

ورقة عمل ( 1التقويم )1
أدوات التقويم
يكجد أدكات متعددة لمتقكيـ  ،حاكؿ أف تتكصؿ إلى تمؾ األدكات مع أفراد مجمكعتؾ مف خالؿ الشكؿ

التالى:
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ورقة عمل ( 2التقويم )1
خطوات تصميم االختبارات
ىناؾ  8خطكات لتصميـ االختبار ناقش ك حدد تمؾ الخطكات مع أفراد مجمكعتؾ ثـ مع

المجمكعة الكبيرة ،ناقش أيضا مدل أىمية كؿ خطكة.
 -1تحديد الغرض من االختبار.

 -2تحديد األىداف المراد التحقق منيا.
 -3تجريب االختبارات واألسئمة .

 -4تحديد العدد الضرورى من األسئمة .

 -5إعداد األسئمة مع األخذ فى االعتبار الثقل النسبي لكل جزء.
 -6تحديد ترتيب األسئمة .

 -7إنشاء طريقة التصحيح .

 -8إعداد تعميمات أداء االختبار .
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ورقة عمل رقم ( 3التقويم )1
أنواع أسئمة االختبارات
االختبار الجيد يتككف مف أنكاع مختمفة مف األسئمة.

لمتعرؼ عمى أنكاع األسئمة المختمفة قـ بالتطبيقات اآلتية:
أكال :اق أر األسئمة التالية ك صنفيا حسب األنكاع المذككرة بعد ذلؾ:
أ .أسئمة مقاؿ.

ب .أسئمة الصكاب كالخطأ.
ج .أسئمة االختيار مف متعدد.

د .أسئمة مؿء الفراغ.

ق .أسئمة المزاكجة (التكصيؿ).
ك .أسئمة التصنيؼ.

ز .أسئمة اعادة الترتيب.
ح .أسئمة االجابات القصيرة.
 .1رتب األحداث اآلتية مف األقدـ لألحدث:
حرب السادس مف اكتكبر – ثكرة يكليك – إنشاء األمـ المتحدة – إنشاء جامعة الدكؿ العربية –
كحدة مصر كسكريا.

 .2أكمؿ الفراغ بالرقـ الصحيح:

6= ...... ÷31

 .3ماذا يسمى أصغر جزء مف الكائف الحي ال يقبؿ االنقساـ.

 .4ضع عالمة (√) أماـ العبارات الصحيحة كعالمة(  )xأماـ العبارات غير الصحيحة:
______البنكرياس يفرز األنسكليف.

 .5قارف بيف الشمس كاألرض.

 .6حدد الكممة المختمفة عف باقي الكممات :برتقاؿ – عنب – تفاح – طماطـ – يكسفي – رماف
 .7ضع في الدكائر المكجكدة أماـ العمكد األكؿ أرقاـ ما يناسبيا مف اإلجابات الصحيحة في العمكد
الثاني.

 .8اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:

أشد األمراض فتكا باإلنساف في عاـ  1921كانت:
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ا) األمراض الصدرية

ب) امراض الجمد

ج) أمراض القمب

د) امراض اليضـ

 .9اق أر العبارات التالية كضع حرؼ (ح) إذا كانت العبارة تمثؿ حقيقة ،ك حرؼ (ر) إذا كانت تمثؿ
رأم:

____األرض تدكر حكؿ نفسيا.

____إذا تككنت السحب الرمادية نتنبأ بسقكط المطر.

ثانيان :قيـ أنكاع األسئمة المختمفة طبقا لمجدكؿ التالي:
سيكلة

نكع السؤاؿ

اإلعداد

ىؿ تقيس التذكر أـ

التطبيؽ؟

سيكلة

التخميف

سيكلة

التقكيـ

سرعة

اإلجابة

كقت

أسئمة مقاؿ
أسئمة الصكاب كالخطأ
أسئمة

االختيار

مف

متعدد
أسئمة مؿء الفراغ
أسئمة لمزاكجة
(التكصيؿ)

أسئمة التصنيؼ
أسئمة اعادة الترتيب
ثالثا :اعمؿ مع مجمكعتؾ كاختر درسان مف الكتاب المدرسي المقرر في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ

الدراسي كألؼ سؤاالن كمثاؿ لكؿ نكع .قارف األسئمة مع افراد المجمكعة الكبيرة.
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ورقة العمل -4أ (التقويم )1
أىمية قواعد القياس المتدرجة
تقويم لميمة أداء

قدر مع مجمكعتؾ درجات قصة كتبتيا تمميذة بالصؼ الثالث االبتدائي

( عمى أف يككف تقدير الدرجات مف خمسة ).
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ورقة العمل -4ب (التقويم )1

ب.

أىمية قواعد القياس المتدرجة

نموذج لقاعدة قياس تحميمية

تعرؼ مع مجمكعتؾ عمى النمكذج اآلتي لقاعدة قياس متدرجة ( ) Rubricثـ أعد تقكيـ القصة.
المستكل
كصؼ األداء
األفكار

5
مرتبطة بالمكضكع
5

القكاعد اإلمالئية

الجمؿ سميمة إمالئيا

فكرة أك فكرتاف

األفكار غير مرتبطة

مرتبطتاف بالمكضكع

بالمكضكع

3

1

جممة أك جممتاف

الجمؿ ليست سميمة

3

1

سميمتاف إمالئيا

5
حسف الخط

3

1

بعض الجمؿ الخط بيا

الخط كاضح جدان

غير كاضح
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إمالئيا

الخط غير كاضح

ورقة العمل ( 6التقويم )1
أنواع قواعد القياس المتدرجة Rubrics
تعرؼ مع أفراد مجمكعتؾ عمى نمكذجيف مف قكاعد القياس المتدرجة ثـ ميز بينيما.
نمكذج (أ )

المستكل

5

جكانب األداء
األفكار:

3

كؿ األفكار مرتبطة فكرة أك فكرتاف غير
بالمكضكع.

مرتبطتاف بالمكضكع.

5
القكاعد اإلمالئية:

كؿ الجمؿ سميمة

إمالئيا.

حسف الخط:

األفكار غير مرتبطة
بالمكضكع.

3
جممة أك جممتاف سميمتاف

إمالئيا

5
الخط كاضح جدان.

1

1
الجمؿ ليست سميمة

إمالئيا.

3
بعض الجمؿ الخط بيا

1
الخط غير كاضح.

غير كاضح.
نمكذج ( ب )

المستكل
5
3
1

كصؼ األداء
كؿ األفكار مرتبطة بالمكضكع كالجمؿ سميمة إمالئيا ك الخط كاضح جدا.
كجكد فكرة أك فكرتيف غير مرتبطتيف بالمكضكع كذلؾ كجكد جممة أك جممتيف غير
سميمتيف إمالئيا كبعض الجمؿ الخط بيا غير كاضح.
األفكار ليست مرتبطة بالمكضكع كالجمؿ غير سميمة إمالئيا ك الخط غير كاضح.
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الوحدة الخامسة
التقويم 2
الجمسة الثانية
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األسئمة المباشرة و التأممية (التقويم )2
األسئمة التأممية
 مفتكحة النياية.
 تنمى اجابات التمميذ.

 تعتمد عمى أفكار التمميذ ك بحثو عف المعمكمات.
 تنمى التخيؿ ك حب االستطالع.
 تشجع أصالة األفكار.

 تنمى ميارات التفكير العميا.
األسئمة المباشرة
 مغمقة النياية.

 تركز عمى ايجاد االجابة الصحيحة.
 تعتمد عمى نمكذج خارجى لإلجابة
( المعمـ /الكتاب).

 تعتمد عمى الحقائؽ.
 ال تتطمب أصالة األفكار.

 تنمى ميارات التفكير الدنيا.
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ورقة العمل ( 1التقويم )2
إعداد خطة التقييم عن طريق ممف اإلنجاز
قـ مع أعضاء مجمكعتؾ بإعداد خطة لمتقييـ الصفى لمفصؿ الدراسى الثانى لمادة مف المكاد الدراسية الثالث طبقا

لمنمكذج التالى ثـ قـ بعرضيا لممجمكعة الكبيرة:
التاريخ

أداة التقييـ

اليدؼ
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ورقة العمل ( 2التقويم )2
األسئمة المباشرة و التأممية
األسئمة التالية أمثمة ألسئمة يمكف أف يسأليا المعمـ عف العديد مف القصص أك الكتب  .صنؼ تمؾ
األسئمة مع أعضاء مجمكعتؾ إلى أسئمة مباشرة (ـ) ك أسئمة تأممية (ت)

ـ/ت

السؤاؿ
 .1ما اسـ الكلد فى القصة؟
 .2أخبرنى عف رأيؾ في تصرؼ الكلد فى القصة.
 .3انظر إلى الصكرة التى تكجد فى تمؾ الصفحة ،ما نكع ىذا الحيكاف؟
 .4أيف يمكف أف يعيش ىذا الحيكاف فى اعتقادؾ؟
 .5ماذا كاف يمكف أف يحدث فى رأيؾ إذا طمبت البنت مف كالدىا بعض النقكد؟
 .6ما الذل تعتقد أنو حدث بعد ذلؾ فى القصة؟
 .7انظر إلى كجو األسد ،ما الذل يشعر بو فى اعتقادؾ؟
 .8ما الذل كنت ستفعمو إذا حدث لؾ ذلؾ؟
 .9أيف حدثت تمؾ القصة؟
 .11ماذا تعتقد أف يككف شكؿ الحياة إذا أنت عشت فى مكاف مماثؿ؟
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ورقة العمل ( 3التقويم )2
األسئمة المباشرة و التأممية
تطبيق عممى

قـ بكتابة خمس أسئمة مباشرة ك خمس أسئمة تأممية عف القصة المرفقة "جزاء الخائف":
أسئمة مباشرة

………………………………………………………………………… .1
………………………………………………………………………… .2
………………………………………………………………………… .3
………………………………………………………………………… .4
………………………………………………………………………… .5

أسئمة تأممية
………………………………………………………………………… .1
………………………………………………………………………… .2
………………………………………………………………………… .3
………………………………………………………………………… .4
............................................................................ .5
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ج ازء الخائن
يركل أنو في قديـ الزماف  ،كانت ىناؾ مممكة عظيمة  ،ككاف يحكـ ىذه المممكة ممؾ عادؿ كحكيـ ،
حيث كاف قصره مفتكحا لكؿ أبناء الشعب ليقدمكا مشكرتيـ كاقتراحاتيـ  ،كذلؾ لمصمحة المممكة

كتقدميا ،ككاف الممؾ يستمع لمجميع كيأخذ بآرائيـ  ،فكاف حقا مثاال لمحاكـ المنفتح كالنزيو  ،ككاف

الشعب يحبو كيجمو كيحتفي بو كؿ سنة  ،كمف عادة ىذه االحتفاالت كاف عمى مكاطف كاحد أف ييديو

ىدية متكاضعة في عيد ميالده  ،كؿ في دكره  .كيقاؿ بأنو في احدل السنكات جاء الدكر عمى شخص ،

ككاف ىذا الشخص فالحا بسيطا يعيش في إحدل القرل  ،حيث كاف يعيش عمى ما تنتجو أرضو كمف

الصيد  ،كعندما جاء عميو الدكر اراد اف ييدم لمممؾ أغمى ما عنده  ،فجاءتو فكرة باف ييدم لمممؾ طائر

"الققككنك" الذم كاف يممكو  ،ككاف يستعمؿ ىذا الطائر كطعـ أثناء الصيد .

فذىب ىذا الفالح إلى قصر الممؾ  ،كاخذ معو طائر "الققككنك"  ،كبعد أف حيا الممؾ قاؿ  :يا جاللة

الممؾ المعظـ انني أىدم إليؾ ىذه اليدية المتكاضعة  ،كىي أثمف ماأممؾ  ،كأعط طائر "الققككنك" لمممؾ

.

فقاؿ الممؾ  :كما ىي مميزات ىذا الطائر.

فرد الفالح  :إف ىذا الطائر ىك عجيب  ،فأنا أستعممو كطعـ في الصيد  ،حيث أنصب الفخاخ كأضع
ىذا الطائر بالقرب منيا  ،فيقكـ بدكره بالتغريد كيصيح كينادم أبناء فصيمتو مف الطيكر  ،كعندما يأتكف

إليو يقعكف في الفخ.

فأخذ الممؾ الطائر كقطع رأسو كرماه.
فقاؿ الفالح :ماذا فعمت يا جاللة الممؾ  ،لماذا قتمت الطائر ؟
فقاؿ الممؾ  :إف كؿ مف يخكف أبناء قكمو يجب أف يككف ىذا مصيره.
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ورقة العمل ( 4التقويم )2
طرح أنواع مختمفة من األسئمة
اختر درسا مف دركس المادة الدراسية التى تقكـ بتدريسيا ،اكتب ست أسئمة مختمفة عف ىذا الدرس.

اكتب كؿ سؤاؿ عمى بطاقة ممكنة .
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ورقة العمل ( 5التقويم )2
استراتيجيات طرح األسئمة

أل مف استراتيجيات طرح األسئمة التالية تدعـ التعمـ النشط  .حاكؿ أف تفكر فى تمؾ االستراتيجيات ثـ
ناقشيا مع زميمؾ ثـ مع باقى أعضاء المجمكعة .قارف بيف قائمة مجمكعتؾ ك بيف القائمة التى ستعرض

عميؾ:
ـ

تدعـ التعمـ

االستراتيجيات

النشط

1

اختيار تمميذ/ة أكال ثـ طرح السؤاؿ.

2

انتظار خمس ثكاف بعد طرح السؤاؿ ثـ اختيار تمميذ/ة لإلجابة

3

تكزيع األسئمة بطريقة عادلة عمى كؿ الفصؿ.

4

تقديـ تغذية راجعة ك تشجيع لمتالميذ بعد االجابة عمى بعض

5

اتاحة الفرصة لمتالميذ لطرح األسئمة عمى بعضيـ البعض.

6

طرح عدد متساك مف األسئمة فى كؿ مف مستكيات التفكير

7

طرح أسئمة المستكيات الدنيا أكال ثـ أسئمة المستكيات العميا.

8

تجنب استخداـ التمميحات أك المعينات التى تساعد التمميذ

عميو.

األسئمة.

الدنيا ك العميا.

عمى اإلجابة.
9

إذا لـ يجيب التمميذ عمى السؤاؿ أك لـ يكمؿ اإلجابة يتـ تكجيو
السؤاؿ إلى تمميذ ثاف أك ثالث ثـ العكدة إلى التمميذ األكؿ

لمتكرار ثـ تشجيعو.
11

يجب طرح عدة أسئمة فى نفس الكقت.
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ال تدعـ التعمـ
النشط

فريق اإلعداد
 -1ايمان محمد كمال – مدير فرع األكاديمية بالقاىرة

 -2حمدتو عمى عبدالراضي سميمان – معمم أول – مدارس النيل المصرية بقنا
 -3دعد محمد عبدالرحيم – معممة أولى  -الجيزة

 -4أ .د .سيام بدر عميد سابق و مؤسسة كمية رياض األطفال –جامعة اإلسكندرية
 -5سامح منتصر سيد – مدرس أول مشرف – بني سويف
 -6سامي ابراىيم حنا – موجو أول – الفيوم

 -7شريف أبو سنة – أخصائي تدريب – مركز التدريب الرئيسي بالقاىرة

 -8عبد النعيم محمد عبد أبو زيد – موجو أول – مدير فرع األكاديمية بالمنيا
 -9عياد محمد عثمان ،مدير فرع األكاديمية و مركز التدريب الرئيسي بقنا

 -13فيصل محمود إبراىيم ،مدير مدرسة المغات التجريبية بالمعاش– ادفو -أسوان
-11

ماري سمير حنا – موجية – المنيا

 -12محمد حسن محمود – موجو عام – اإلسكندرية
 -13مشكور السيد المشد – موجو أول – الدقيمية
 -14ميا محمد بدوي – موجية – دمياط

 -15ىمت محمود عمى عبدالدايم – اخصائي لغة إنجميزية – القاىرة
 -16يوحنا يعقوب عطا اهلل  -موجو أول – سوىاج

وقد شارك في مراجعة المادة في  2312من األكاديمية المينية لممعمم :أنعام عبدالوكيل أبوزيد –

عماد عبدالقادر حنفي عمى – عزالدين عمى عبدالحميم – مصطفى فريد عمى
ىذا و قد تم إنجاز ىذه الدورة بإشراف:

األستاذ /ياسر يوسف  -أخصائي التنمية المينية والمؤسسية ببرنامج تطوير التعميم
و د .بارب ار ثورنتون – االستشارية التربوية العالمية.
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المصطمحات
التعريف

المصطمح
المعمـ الحديث

ىك المعمـ في فترة التأىيؿ مف سنة إلى ثالث سنكات.

المرشد

ىك الشخص الذم يتحمى بالحكمة كالعمـ كالخبرة كالمككؿ لو ميمة إرشاد المعمـ

مدرب عممي

ىك الشخص الذم يحمؿ مسئكلية تطكير ميارات أشخاص آخريف أقؿ منو

المقيـ

الشخص المكمؼ بمالحظة أداء المعمـ الحديث كاصدار حكـ يحدد قدرتو عمى

سجؿ اإلرشاد

ىك سجؿ مكتكب يتتبع فيو المتعمـ خبرتو التعميمية كتقدمو.

فترة التأىيؿ

ىي الفترة التي يتمقى فييا المعمـ الحديث اإلرشاد كالدعـ مف قبؿ المرشد.

اليكميات

سجؿ يكمي أك أسبكعي يكتبو المتعمـ (المعمـ الحديث) كفيو يعكس كيتأمؿ

التدريس المشترؾ

اشتراؾ اثناف مف المعمميف في التدريس داخؿ الفصؿ عمى أف تككف أدكارىـ

العالقة اإلرشادية

ىي عالقة شراكة بيف المرشد كالمعمـ الحديث تقكـ عمى أساس عقد مكتكب

التأمؿ

ىك التفكير الناقد كالخاضع لمتحميؿ كالذم يتيح لممعمـ إعادة النظر في

(المعمـ المساعد حسب القانكف  155لسنة .)2117
الحديث.
خبرة.

التدريس كذلؾ باستخداـ أدكات كآليات محددة.

خبرتو التعميمية كتقدمو.

متساكية.

بيف الطرفيف كتيدؼ إلى تحقيؽ االستفادة المشتركة لمطرفيف.

ممارساتو المينية داخؿ الصؼ الدراسي مف أجؿ تطكير نفسو لمكصكؿ إلى

أفضؿ الممارسات في عممو.
ممؼ اإلنجاز

مجمكعة منظمة مف أعماؿ المعمـ كأنشطتو عمى مدل فترة مف الزمف كىي

المالحظة

مشاىدة أداءات المعمـ كاالستماع إليو داخؿ الفصؿ كتسجيميا.

التقييـ

عممية جمع بيانات عف أداء المعمـ باستخداـ أدكات كآليات مختمفة.

التقييـ الذاتي

عممية تأممية يقكـ بيا الشخص بنفسو بغرض تحديد نقاط القكة كالضعؼ في

تظير تقدـ المتعمـ كيتـ تقييميا طبقا لمعايير محددة.

أدائو.
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التعريف

المصطمح
التغذية الراجعة

ردكد أفعاؿ كتعميقات حكؿ أداء المعمـ الحديث بيدؼ تحسيف أدائو.

ميارات االتصاؿ

القدرة عمى االتصاؿ الجيد بيف األفراد.

االتصاؿ غير المفظي

ىي لغة الحركات الجسدية مثؿ تعبيرات الكجو.

التكاصؿ الذاتي

القدرة عمى فيـ األحاسيس الذاتية لمفرد ذاتو كأف يككف لديو نكع مف الكفاؽ

التكاصؿ مع اآلخريف

ىي القدرة عمى فيـ أحاسيس اآلخريف كالتعامؿ معيـ.

األلفة

ىي إقامة عالقات طيبة داخؿ الفصؿ بيف المعمـ كالتالميذ ك بيف المرشد

الدافعية

حافز داخمي يحدد مدل الجيد الذم يستطيع المتعمـ بذلو بإرادتو لتعمـ شيء.

مصطمحات

ىي الكممات ك العبارات المستخدمة في مجاؿ معيف.

العصؼ الذىني

اقتراح عدة أفكار بسرعة بدكف تفكير شديد كعادة ما يتـ في مجمكعات لمتمييد

كادر المعمـ

صدر بقانكف التعميـ رقـ  155لسنة  2117لتعديؿ بعض أحكاـ قانكف التعميـ

(الذكاء االجتماعي)

النفسي كالرضا.

كالمعمـ الحديث.

لألنشطة.

الصادر بالقانكف  139لسنة  81كأصبح السمـ الكظيفي لممعمـ ىكذا:

معمـ مساعد – معمـ – معمـ أكؿ – معمـ أكؿ (أ) – معمـ خبير – كبير
معمميف.

الكممات المفتاحية

ىي أىـ الكممات في محتكل النص.

االستراتيجيات

ىي طرؽ عمؿ إلنجاز المياـ.
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مصادر شبكة المعمومات

 oمصادر عامة لممعمكمات
www.findarticles.com
مكقع مجاني يحتكم عمى أكثر مف  11مالييف مقاؿ عف مكضكعات متعددة مثؿ:
http://findatricles.com/miqa38/is
مقاؿ عف اإلرشاد لممعمـ الحديث
 oمصادر عالمية عف التدريب العممي كاإلرشاد
www.brooks.ac.uk/schools /education/jebcm/home.html
ىي مدكنات مجانية تدكف كؿ سنة عمى شبكة المعمكمات كتتعامؿ مع كؿ مف المجاؿ النظرم
كالعممي لعممية اإلرشاد كالتدريب (العممي) كيكجد عدد مف المقاالت الشيقة كالمتضمنة الستخداـ

نظرية الذكاءات المتعددة في التدريب العممي كاإلرشاد كيكجد أيضان قسـ لمتأمؿ في ىذا المجاؿ.
www.neafoundation.org/publications/mentoring.htm
ىي مقاؿ صغير كسيؿ القراءة عف اإلرشاد في الكاليات المتحدة األمريكية.
 oمصادر عف طرؽ التدريس
http://www.philseflsupport.com/teaching_methodology.htm
مكقع خاص بطرؽ تدريس المغة اإلنجميزية
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
دائرة معارؼ في مجاؿ التعميـ

http://www.education-world.com
مكقع شامؿ يحتكم عمى خطط لدركس كفرص لمتنمية المينية كمكضكعات خاصة بتكنكلكجيا التعميـ
كغيرىا
http://findarticles.com/p/articles/mimo/sd/is1162/ai
مقاؿ عف إدارة الصؼ
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