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 مقدمـة:

 

من احلقائق اليت أثبتها العلم، وصدقها الواقع أن النبوو    أ  نون تكز ول  لور أموكتن      

رئيسني هما الفطكة واملوهبة الطبيعيوة، واملمارةوة والتودرتمل املتواصوو ل والتودرتت نون زتطلومل        

ن إجادزه، شأنه شأن غريه من الفنون، زونك هذتن العنصكتنل و لر وجه التفصيو تتطلمل أن ز و

لدى املشتغو به صفات معينة زتمثو   قوة الشخصية، وصحة النطق ، وضبط الونفت، وضووور   

البدتهة، وةك ة اخلاطك ، إىل غري ذلك من صفات زنطو  حتت موا نسوميه بوالفطكة أو املوهبوة     

الطبيعيةل كما تتطلمل التدرتمل املنظم واإل داد العلمي الذ  تصقو ما لدى اإلنسان مون مواهومل،   

 ئه ملمارةة دوره بأ لر ما زصو إليه قدرازه من كفاءةلوما تهي

 

وهلذا اإل داد جوانمل ثالثة زعارف الرتبوتون  ليها ؛ منها ما هو ثقا   ام ، ومنها ما 

هو ختصصي ، ومنها ما هو زكبو  مهينل  وليت هذا جمال التفصيو   شكح هوذه اووانومل أو   

ما تتصو باإل داد الرتبو  ل وهو ، كما نعلم ، تنقسم  بيان أبعادها ومتطلبازها ل وإمنا تهمنا منها

إىل قسمني: أضدهما نظك  تتمثو   حماضكات الرتبيوة و لوم الونفت وطوكت التودرتت وغريهوا،       

واآلخك  ملي تتمثو   التدرتت الفعلي لطلبة إضدى املكاضو التعليميوة ، وهوو موا اصوطلى  لور      

 زسميته بالرتبية العمليةل

 

من الرتبية العملية هو إ داد الطالمل / املعلوم، وااصوة   السونوات    واهلدف الكئيسي 

النهائية أو قبو النهائية ألن تقوم بالدور الذ  تنتظك منه وبال فاءة الويت زكجور لوه ل كموا أنهوا      

نكصة ملمارةة التدرتت   موقف  ملي ترتجم الطالمل/املعلم نيه موا تتعلموه مون مبوادو وقووانني      

كات النظكتة   ميداني الرتبية و لم النفتل وأخريًا نفيها معاتشوة للماوال   زشتمو  ليها احملاض

 الرتبو  مبختلف أطكانه ، من مشكنني وزمالء وطلبة ومناهج وكتمل لل اخلل
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ولقد دلت اخلربة املباشكة، كما أمجعت األدبيات الرتبوتة  لور أن مون أهوم مقوموات      

 ي:جناح الطالمل/املعلم   الرتبية العملية ما تل

 

اإلملام اويد بطبيعة الرتبية العملية وأهدانها ونظامها وموقعها   العملية التعليميوة ةوواء موا     ل1

كان منها أثناء دراةته   املعهد الرتبو  أم ما كان منها بعد ختكجوه نيهوا وملاولتوه العموو     

 الرتبو    إضدى مدارس التعليم العامل

   الرتبية العملية ضتر دحودد بدقوة موقعوه منهوا     معكنة املهام املوكلة إىل خمتلف املشاركني ل2

ودحدد  لر أةاةها أنوو أةاليمل التعامو مع هؤالء املشاركني )املشكف ، مدتك املدرةوة ،  

 اخل(ل …املعلم / املتعاون 

اإلملام مبفاهيم التدرتت املصغك وأةاليمل اةتخدامه ضتر ميارةه ب فاءة   جمال التدّرب  لر  ل3

 بية الدتنية اإلةالميةلمهارات زدرتت الرت

اكتساب بعض املهارات الالزمة لألداء اويد   احلصوة )مثوو صوياغة األهوداف، وحتووري       ل4

 اخل(ل …الدرس ، وإلقاء األةئلة ، وإدارة الصف 

 اإلملام اويد باألهداف العامة واخلاصة للمادة الدراةية اليت تتدرب  لر زدرتسها ل ل5

تد  ن ال تاب املقكر، الذ  ت فو حتقيق أهداف زودرتت  االختيار اويد للمحتوى ، نيما تل ل6

 املادة ، مع ضسن  كضهال

التلّود باملعلومات واملعارف والقيم واالجتاهات واملهوارات الالزموة ل وو مون األداء اويود         ل7

 زدرتت هذه املادة، وإدارة الصفل

ّدم وحتقوق األهوداف   التطبيق السليم لطكت التدرتت املناةبة ، واليت زتمشر مع احملتوى املق ل8

 احملددة ةلفًال

االةتخدام األمثو للوةائو التعليمية والتقنيوات الرتبوتوة الويت مون شوأنها زقكتومل املوادة إىل         ل9

 أذهان الطلبة وحتقيق ما ننشده من أهدافل

التوظيف الودقيق ألةواليمل زقووتم الطالومل واملونهج وال تواب والوةويلة )نيموا  و  املوادة            ل11

 الدراةية(ل

عض التوجيهات العامة   زدرتت املادة وكذلك بعض التوجيهات اخلاصة بتودرتت  التلّود بب ل11

 نكو ها واةتيعاب املعلم هذه التوجيهاتل
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الوقوف  لر ما انتهت إليه الدراةات السابقة   جموال حتدتود كفاتوات معلوم املوادة ضتور        ل12

 تسعر الكتساب ما تستطيع منهال

 

نظوموة مت املوة ، وموع ذلوك نل وو منهوا       هذه املقومات السوابقة ثثوو   جمملوها م   

معاتريهل  ول و منها موقعه   بكنامج الرتبية العملية ل كما أنها ثثو برتزيبهوا الوذ  وردت بوه    

 خطة ال تاب الذ  بني تد  القارول

 

ولقد قصد بهذا ال تاب أن ت ون مكشدًا  مليًا ودلياًل زطبيقيًا للرتبية العملية خاصة   

 بية اإلةالمية لجمال زدرتت الرت

 

 ونود أن ننفي  ن هذا املكشد شيئًا وأن نثبت له شيئًا آخك:

 

وأول ما ننفيه  نه أنه كتواب   طوكت زودرتت الرتبيوة اإلةوالمية ، تشوكح بتفصويو        

خطوات زدرتت نكوع هذه املادة ، نهذا جماله كتمل طكت التدرتت ذازهال  ولئن كان هذا املكشود  

ض هذه الطكت نهو من قبيو زلوتد الطالمل / املعلوم باحلود األدنور    تتعكض بشيء من اإلجياز لبع

 من املعكنة الالزمة لألداء   بكنامج الرتبية العمليةل

 

وثاني ما ننفيه  ن هذا املكشد أنه خكتطوة زفصويلية زصوف معواط الطكتوق حلوو كوو        

ل نهوذا أموك ال بل موه     املش الت اليت زواجه بكنامج الرتبية العملية ختطيطًا أو زنفيذًا أو زقومييًا

املكشد احلالي وال تستطيع أ  مكشد آخك ،   رأتنا ، أن بل مهل  إن اخلربة اليوميوة واملباشوكة   

زلّود الطالمل / املعلم بال رتمل باملهارات اليت تستطيع بها مواجهة ما تستاد من مواقف ، أو ما 

 تصادنه من مش الت متوقعة أو غري متوقعةل

 

أن تلّود الطالمل / املعلم باملعلوموات والقويم واالجتاهوات واملهوارات     ضْسمل هذا املكشد 

الالزمة له   أثناء الرتبية العملية،  واخلطوات اإلجكائية الالزم ازبا ها مون خمتلوف جوانبهوا،    
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مع إملامه موجلة باألةت العلمية اليت زستند إليها هذه اخلطواتل ولقود زتووزع هوذه املعلوموات      

خمتلفة ، ةواء أكانت مناهج أو طكت زدرتت أو زقوميًا وقياةًا أو  لم نفوت أو   لر مواد دراةية 

إدارة زكبوتة أو غريها ، إال أن هذا ال تاب ال تأخذ من هذه املواد أكثك مما تللم الطالمل / املعلم ل  

 ومن ثم تنتفي الل م بأن هذا ال تاب ز كار ملا درةه الطالب   مواد أخكى ، أو أنه ت كر جممال

إنوه لويت قووبانا ضدتدتوة تسوري       …ما ورد   غريه من املواد زفصيالل  وهذا ما نثبته لل تاب 

إن  … ليها قطار الرتبية العملية، وليت دةتورًا ملِلمًا دحُكم انتهاكه ، إنه مكشد وضسبه ذلك 

 املعلم ةيد ال تاب وليت أةريًا لهل

 

 وباهلل التونيوقل

 ألدل رشد  أمحد طعيمة
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 الفصل األول

 مفاهيم ومصطلحات

 

 مقدمة:
 

ترتدد   بكامج الرتبية العملية و  ميدان الرتبية اإلةالمية مفواهيم كوثرية ومصوطلحات    

ت إال أنه من الالزم خمتلفةل  ولئن اشرتكت األدبيات بش و  ام   معظم هذه املفاهيم واملصطلحا

  رأتنا حتدتد هذه املفاهيم واملصطلحاتل  وةوف نقتصك هنا  لر ما نتبناه من هذه املفاهيم دون 

 دخول   زفصيالت  ن بعوها ، نقد تكد ذلك   ثناتا ال تابل
 

 أوال : الرتبيـة العمليـة:
 

تهادات وزعدد اللواتوا   لر كثكة التعكتفوات اليت قدمت للرتبية العملية نتياة ل ثكة االج

 اليت تنظك من خالهلا للرتبية العملية إال أنها مجيعا ز اد زلتقي  لر التعكتف التالي:
 

إن الرتبية العملية هي ذلك الربنامج الذ  زعده كليوات الرتبيوة ومعاهود إ وداد املعلموني      

مج تتم زلوتد الطالمل للطالب الذتن تدرةون بها ثهيدًا ملمارةتهم مهنة التدرتت ، و  هذا الربنا

/ املعلم باملعلومات واملهارات والقيم واالجتاهات الالزمة له   أدائوه كمعلوم مسوتقبليل  وتشوتمو     

هذا الربنامج  لر  دد من األنشطة اليت جيك  بعوها   ال لية ثهيدًا لفرتة منفصولة أو متصولة   

ف التعليميوة التعلميوة املنظموة    تقويها   إضدى املدارسل  وتتفا و نيها مع جممو ة مون املواقو  

 واملخططة بأةلوب  لمي حتت إشكاف مشرتك بني وزارة الرتبية والتعليم واوامعةل
 

 مبـادئ وتضمينـات:
 

  ضوء التعكتف السابق نستشف بعض التومينات ، كما زتوى لنا بعض املبوادو الويت   

 تنبغي أن حت م الرتبية العمليةل  مبعنر آخك نستنتج ما تلي:
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أن الرتبية العملية هي العمود الفقك    التدرتمل املهين للطلبة، وأنها جولء ال تتاولأ مون     ل1

 بكنامج إ داد املعلمل

أن أداء الطالمل   الرتبية العملية تنبئ، إىل ضد ما ، مبدى كفاءزه   املستقبو أكثك من أ   ل2

  نصك آخك من  ناصك إ داد املعلمل

ند إىل ضد كبري ،  لر ما زونك للطالمل من رصويد   الف وك   أن األداء   الرتبية العملية تست ل3

الرتبو  مما تصعمل معه البدء   بكنامج الرتبية العملية قبو أن تسوتو  الطالومل متطلبوات    

 اإل داد املهين من ضيث املقكرات النفسية والرتبوتةل

مل مون رصويد   أن النااح   الرتبية العملية تعتمد ،إضانة إىل ما ةبق،  لر ما زوونك للطالو   ل4

 لمي   ختصصه )وهو هنا العلووم اإلةوالمية(ل  إن التودرتت لويت جموكد مهوارات آليوة        

زقتصك  لر إ داد درس وإلقائه ، ول نه  ملية  لمية هلا متطلبازها األكادميية مبثو ما هلا 

 أصوهلا املهنيةل

كة تتعاون   أن الرتبية العملية ليست مسؤولية نكد واضد أو جهة معينةل  إنها مهمة مشرت ل5

 إجنازها أكثك من نكد وتتحمو مسؤوليتها أكثك من طكفل

أن للرتبية العملية جوانبها األكادميية التخصصية مبثو موا هلوا جوانبهوا الرتبوتوة وكوذلك       ل6

جوانبها اإلدارتةل  و  ضوء مدخو النظم نقول : إن الرتبية العملية منظومة مت املة وميثو 

ه أنظمة نك ية نهي نظام نك ي زنودرج حتوت نظوام رئيسوي     ما هي نظام بذازه زندرج حتت

أكرب مما تستللم مشول النظكة للرتبية العمليوة ، وز اموو اوهوود ، وضسون األداء   كوو      

 مكضلة من مكاضلهال

أن الرتبية العملية هي اوسك الذ  تكبط بني مؤةستني زعليميوتني مهنيوتني اجتموا يتني:     ل7

مؤةسوة كوان نيهوا طالبوًا      … أخوكى تعطيوه ليخوكتن    مؤةسة كان تتلقر نيها العلوم إىل 

متحكرًا من األ بواء املهنية إىل مؤةسة تتحمو نيها هذه األ باء وزتعّلق به مهمة من أمسور  

مؤةسة كان تتحكك معها   إطار  القات اجتما ية  …وأخطك املهمات وهي بناء اإلنسان 

القات قد زفكض  ليه وجمتمع ليت حمدودة مع صداقات معينة له احلق   اختيارها إىل  

زتعدد نيه االجتاهات ، وختتلف القيم ، وزتفاوت األمنوا  موا    …له إال أن تتعاتش معه 

 بني طالمل وزميو ورئيتل
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أن الرتبية العملية ال زتم مكة واضدة تدنع نيها بالطالمل / املعلم إىل املدرةةل  وإمنا زتم  لر  ل8

الي ضني نقول : إنها زبدأ مع الطالمل منذ أن تنخك  مكاضو ل و منها هدنهل  بو قد ال نغ

  كليوة الرتبيوةل  إن اإل داد التخصصي والنفسوي والرتبو  والثقا  والعلمي ، نوال  ون  

األنشطة اليت زقدم   ال لية والربامج املهيئة )التدرتت املصغك وغريه( كو هذا إ داد للرتبية 

إن  …من السباضة   مسبى صغري إىل البحك بأمواجه  العملية اليت زنتقو بالطالمل / املعلم

الرتبية العملية  ملية طوتلة قد زستغكت ةنوات وليست جمكد نرتة قصورية تتلقور الطالومل    

 نيها  ددًا من الدروسل

أن للرتبية العملية وإن كان اوانمل املهوار  تغلومل  ليهوا إال أنهوا  مليوة زت اموو نيهوا         ل9

واملهارتةل  إن األداء إذا ط زسنده خربة و لم وثقانة صار  مال  اووانمل املعكنية والوجدانية

 آليا ال تتوقع من ورائه جدوىل

أن الرتبية العملية ليست إجكاء  شوائيًا تقتصوك األموك نيوه  لور دنوع الطالومل إىل إضودى         ل11

إمنا هي  ملية خمططة منظمة زستند إىل أصول ، ودح مها منهج ةوواء  نود    …املدارس 

  ند زنفيذها أو  ند زقوميهالإ دادها أو 

أن وضوح أهداف الرتبية العملية أمام مجيع أطكانها أمك ضتمي ومنطلق أةاةوي لالشورتاك    ل11

نيها ضتر تدرك اوميع أهميتها ، وتؤمن بها ، وتؤد  دوره نيها ككةالة وليت كوظيفوة  

 نظري أجك أو انتظارًا ملغنمل

ك هلا اإلم انيات املطلوبة ةواء ما زت فو ال لية ال تتحقق للرتبية العملية أهدانها ما ط زتون ل12

بإ داده أو زت فو املدرةة بتقدميهل  إن العال أو القصور   زونري هذه اإلم انيات ال تسوفك  

 ن قصور   حتقيق أهداف الرتبية العملية نقط بو تسفك  ن قصور   بكنامج إ وداد املعلوم   

 نفسهل

وم بها الطالمل / املعلوم   املدرةوة كانوت الرتبيوة     كلما زعددت اخلربات واألنشطة اليت تق ل13

العملية أكثك ثكاء وأ ظم جدوىل  وال تقتصك األمك   بعض املدارس  لر ز ليوف الطالومل /   

املعلم بإلقاء  ودد مون الودروس ، وإمنوا تتعودى ذلوك إىل ز ليفوه باالشورتاك موع املعلموني           

ًا كثرية   أ مال االمتحانوات لل ن وو   األصليني   أنشطتهم وأضيانًا   اجتما ازهم وأضيان
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هذا بال رتمل تسا د  لر زنمية شخصية الطالمل وزلوتده باآلليات اليت تواجه بهوا مهوام    

 مستقبله املهينل

أن للرتبية العملية إجيابيات كما أن هلا ةلبيات لل ولقد ت ون من ةلبيازها ما تلحق بطلبة  ل14

/ املعلم  لر ضسابهمل  وقد ال تطبق موا زعلموه   املدرةة املتعاونةل  إذ ت ون زدرتمل الطالمل 

من مفاهيم زكبوتة صحيحةل  وقد ت ون ضعيف التحصيو   ختصصه، وقد تشاهد هو نفسه 

من أش ال األداء من بعض املعلمني األصليني أو اإلدارتني ما تتنانر مع ما زعلمه   كليته ، 

ميةل  وموع هوذا كلوه نوإن كوال مون       أو ما كان توعه   ذهنه من زصور مثالي للعملية التعلي

املشكف واملعلم / املتعاون ومدتك املدرةة تستطيع جتاوز هذه السلبيات إذا أضسن التخطويط  

 للرتبية العملية وإذا زونك لدى اوميع صرب مجيو لل  

 

 ثانيًا : اهلـدف الرتبـوي:
 

املطلووب   بأنه : إتصال ما نقصد إليه وذلك بصوياغة زصوف الوتغري    Magerتعكنه مياك 

لدى املتعلم صياغة زبني ما الذ  ةي ون  ليه املتعلم ضني ت ون قد أمت بنااح خربة التعلمل  إنه 

 وصف لنمط السلوك أو األداء الذ  نكتد أن تقدر املتعلم  لر بيانهل
 

 ثالثًا : طريقـة التدريـس :
 

 و الوذ  دحقوق   تقصد بها اخلطة اإلمجالية الشاملة لعكض وزكزيمل املادة الدراةية بالش

أهداننا الرتبوتة املنشودةل  إن الطكتقة بهذا املفهوم زتسع لتشمو كانة األةاليمل اليت تستعان بها 

 لوبط البيئة اخلارجية للطالمل لتحقيق األهداف املنشودةل
 

 رابعًا : التقويـم:
 

 هو جمموع اإلجكاءات اليت تتم بواةطتها مجع بيانات خاصة بفكد أو مشكوع أو بظواهكة 

ودراةة هذه البيانات بأةلوب  لمي للتأكد من حتقيوق أهوداف حموددة ةولفًا مون أجوو اختواذ        

 قكارات معينةل
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 خامسًا : اإلشراف الفين : 
 

تقصد باإلشكاف الفين   جمال الرتبية العملية  مليوة التوجيوه واملتابعوة والتقووتم الويت      

اء كان هذا اإلشوكاف مون أةوتاذ املوادة أو     تتلقاها الطالمل / املعلم خالل نرتة الرتبية العملية، ةو

 املوجه أو مشكف الرتبية العملية أو مدتك املدرةة أو املعلم / املتعاونل
 

 سادسًا : مدرسـة التدريـب:
 

تقصد بها املدرةة اليت زقبو التعاون مع كلية الرتبية إلنسواح ااوال لتودرتمل طالبهوا     

بشوكتة والفنيوة واملادتوة الالزموة لتحقيوق أهوداف        لر التدرتت ، وزهيئ هلا كانة اإلم انيات ال

 الرتبية العمليةل
 

 سابعًا : الكفايـات:
 

تقصد بال فاتات خمتلف أش ال األداء اليت ثثو احلد األدنر الذ  تللم لتحقيق هودف  

مال  إنها بعبارة أكثك زفصيال ، جمموع املعلومات واالجتاهات والقيم واملهارات اليت من شأنها أن 

 للعملية التعليمية حتقيق أهدانها املعكنية والوجدانية واملهارتةل زيسك
 

 ثامنًا : التدريـس املصّغر:
 

 4مي ن زعكتوف التدرتت املصّغك بأنه موقف بسيط تتم   وقت قصري )ترتاوح  وادة مون   

طالب وتوتم نيوه    11إىل  3دقيقة( و لر  دد حمدود من الطالب)ترتاوح  ادة بني  21دقائق إىل 

 رتت موضوع معني أو التدرتمل  لر مهارةلزد

 تستخدم  لر مستوتني: Microteachingواصطالح التدرتت املصّغك 

أوهلما  ام تشمو خمتلف أش ال التدرتمل الرتبو  امل ثفة ، وثانيهموا خواو وتشومو نوو ني :     

لمالء ل  والتدرتت للMicroteachingالتدرتت لطالب ضقيقيني ، وهو ما تسمر بالتدرتت املصّغك 

ل  وبالكغم مون هوذه   Microsimulationالذتن تلعبون دور طالب ، وهو ما تسمر بالتمثيو املصّغك 

التفكقوة نإن اصطالح "التدرتت املصغك" تطلق  ادة  لر املستوى العام ، أ  للداللة  لر خمتلف 

مون ضيوث    أش ال التدرتمل الرتبو  امل ثفة ةواء من ضيث املهارات اليت تتم التدرتمل  ليهوا أو 
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اللمن الذ  تتم نيه هذا التدرتمل ، أو من ضيث الدارةون الذتن تتم زدرتبهم   املوكة الواضودةل     

وجدتك بالذكك أن حتدتد اللمن و دد الطالب ومستوى املهوارة أموور زقكتبيوة ال تسوتللم التمسوك      

 الصارم بهال
 

 تاسعًا : الطالب / املعلم :
 

رتبيوة والوذ  توتم زدرتبوه حتوت إشوكاف هيئوة        تقصد به الطالمل الذ  تودرس ب ليوة ال  

التدرتت بها ، بهدف إكسابه املهارات التدرتسية وزنمية أش ال األداء الالزمة للعملية التعليميوة  

 ثهيدًا لالخنكا    ةلك التدرتت بعد التخكج من ال ليةل
 

 عاشرًا : مشرف اجلامعة:
 

ةوية باوامعوة والوذ  تتووىل     تقصد بوه  ووو هيئوة التودرتت املتخصو    املوادة الدرا      

اإلشكاف  لر طالمل الرتبية العملية للتأكد من ثثلوه موا درةوه   ال ليوة مون مقوكرات اإل وداد        

 التخصصي والثقا  واملهين ، و  كثري من ال ليات تقوم بدور املشكف أةتاذ مادة طكت التدرتتل
 

 حادي عشر : مشرف الوزارة:
 

علويم   اإلشوكاف  لور الرتبيوة العمليوة ، كوأن ت وون        تقصد به ممثو وزارة الرتبية والت

موجهًا أو مدرةًا أول أو مدتك إدارة متخص    املادة الدراةوية أو غريهومل  وتتووىل هوذا املمثوو      

زوجيه طالب الرتبية العملية مشرتكًا مع املشكف األكادمييل  وتعّد املوجه هملة وصو بني طالومل  

كلية الرتبية وبني هذا الطالمل كلميو وكمعلم مستقبلي تتوىل بعد الرتبية العملية تطبق ما درةه   

 ذلك مهمة زوجيهه وزقوميهل
 

 ثاني عشر : مديـر املدرسـة:
 

تقصد به املدتك الذ  تتوىل مسؤولية إدارة مدرةة التدرتمل، والذ  تتوىل من جانبه زوجيه 

 ه من ضيث هذا اوانمللالطالمل / املعلم إدارتًا وزونري اإلم انات الالزمة له مت زقومي
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 ثالث عشر : املعلم / املتعـاون: 
 

تقصد به املعلوم األةواس )أو الكمسوي أو األصويو( الوذ  تقووم بتودرتت املوادة )الرتبيوة          

اإلةالمية(   املدرةة املتعاونة أو مدرةة التدرتمل، والذ  تالزم الطالمل /املعلم أثناء نرتة الرتبية 

 العمليةل
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 الفصل الثاني 

 أهداف الرتبيـة العمليـة ومراحلهـا

 

 مقدمــة:
 

ثثو الرتبية العملية، كما ةبق القول، العمود الفقك    التودرتمل املهوين لطالومل كليوة      

الرتبيةل  وال نغالي إذا قلنا: إن األداء املستقبلي للطالمل/املعلم، وثّل ه للمهارات الالزمة للنااح 

تعتمد إىل ضد كبري ، بعد اهلل ،  لر األةلوب الذ  موارس نيوه نورتة الرتبيوة     له    مله كمعلم 

العملية ل إذ هي احلصيلة اليت دحققها   نهاتوة املطواف ، ومجواع اخلوربة الوذ  تتاسود نيوه        

 رصيده العلمي ةواء   إ داده التخصصي أو املهينل
 

يوة القيوام بهوا نقود ازفوق  لور       ونظكًا لتعدد املهام واملسؤوليات اليت زتووىل الرتبيوة العمل  

زقسيمها إىل مكاضو ، ل و منها هدنه ومسؤوليازهل  و  هذا الفصو نتناول احلدتث  ون أهوداف   

 الرتبية العملية ومكاضلهال
 

 أوال : أهـداف الرتبيـة العمليـة:

 زستهدف الرتبية العملية،  لر وجه التحدتد، حتقيق ما تلي:

ن ت شف  ن نفسهل  نيعلم إن كان ذا قدرة  لر حتمو أ باء إزاضة الفكصة للطالمل / املعلم أل ل1

مهنة التدرتت ، وإن كان مقبال  ليها باةتمتاع أم بنفور ، نإذا كانت األوىل نبها ونعموت ،  

وإذا كانت الثانية ضاول زطوتك نفسه ، وز ييف مهارازه بالش و الذ  تسهم   زقبلوه هلوذا   

 العمو ، إن كان ال مفك منهل

اهات إجيابية لدى الطالمل / املعلم وحو مهنة التدرتت وزتادة ثقته بنفسه وزنميوة  ز وتن اجت ل2

والئه وحو هذه املهنة وانتمائه هلا بوصفها مهنة حتتاج إىل إ داد خاو وإىل ثلوك مهوارات   

 معينة لل وليست  مو من ال  مو له كما كان تشاعل

ات املهنة وآدابها لودى الطالومل /   غكس االجتاهات السلوكية املكغوب نيها ، وزنمية أخالقي ل3

 املعلم من ضيث العالقات اإلنسانية واالضرتام املتبادل بينه وبني زمالء املهنةل
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اختبار ما لدى الطالمل / املعلم مون معلوموات   ختصصوه والعموو  لور رنوع مسوتواه نيوهل           ل4

ومن األةئلة اليت  وليت أد ر للقكاءة   هذا ااال من اإل داد املسبق للدرس الذ  تلقيه ،

تتلقاها من الطلبة ، ومن املواقف احلكجة اليت تتعكض هلا ضني تسأل  موا ال تعلومل  وكوو    

 هذا بال رتمل ةوف تسهم   زتادة مادة التخص  والتم ن منهال

ث ني الطالمل/ املعلم من الكبط بني النظكتة والتطبيق  ن طكتق وضوع موا زعلموه   املقوكرات      ل5

موضع التنفيذل  وليت أنوو   اختبار النظكتات مون ممارةوتهال  كموا أن     النفسية والرتبوتة

 املمارةة زعود إىل النظكتات ذازها نتلتدها  مقًا ، وجتعو هلا   احلياة معنرل

زهيئة الظكوف للطالمل / املعلم كي تبدع وتبت ك   العملية التعليمية ، نوال ت وون أةوريًا ملوا      ل6

 من  لملزعلمه ، واقفًا  ند ما زلقاه 

زدرتمل الطالمل / املعلم  لر القيادة التعليمية ، وزنمية قدرزه  لر املبادرة واختواذ القوكارات    ل7

 دون انتظار دائم ملن توجهه أو تصدر له القكاراتل

إزاضة الفكصة للطالمل / املعلم كي تفهم ةلوك الطلبة ، وتقف  لر أنووو أةواليمل التعاموو     ل8

 معهمل

واقف غري املتوقعة    ملية التدرتت ةواء من الطلبوة أو مون   زدرتمل الطالمل  لر مواجهة امل ل9

اللمالء أو من اإلشكاف الفين أو من اإلدارة ، مما ت سبه مكونة   أدائه ، وواقعية   نظكزوه  

 لألمور  ند املمارةة الفعلية ملهنة التدرتت ، نوال  ن مواجهة املش الت   مستقبله املهينل

املعلم  لر النقد املوضو ي  ن طكتق زقووتم زمالئوه لوه ، وكوذلك      زنمية القدرة  ند الطالمل / ل11

زقوتم املشكنني ألدائه ، ثم زقوميه لنفسه مما تسا د  لر زنمية القدرة  لر التقوتم الوذازي ،  

 ومن ثم تستطيع احل م الصحيى  لر األمور  ندما ميارس املهنة ذازهال

ة لبيئة املدرةة واشرتاكه   أنشطتها الصوفية  إزاضة الفكصة للطالمل / املعلم للمعاتشة احلقيقي ل11

 والالصفية نواًل  ن األ مال اإلدارتة األخكى اليت قد ت لف بهال
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 ثانيًا : مراحل الرتبيـة العمليـة: 
 

ال زتم الرتبية العملية كما ةبق القول مكة واضدة أو ناأة بدون إ داد مسبق وختطيط دقيق 

تلوف كليوات الرتبيوة   زصوورها نفوي كليوة العلووم الرتبوتوة         لل إنها  ملية ثك بعدة مكاضو خت

 باوامعة األردنية زنقسم الرتبية العملية إىل املكاضو التالية:

 مكضلة املشاهدة املدرةية العامة)مدزها أةبوع(ل -أ    

 مكضلة املشاهدة الصفية العامة )مدزها أةبوع(ل -ب  

 ها أةبو ان(لمكضلة املشاهدة الصفية التخصصية)مدز -ج   

 أةابيع(ل 4مكضلة التطبيق اولئي)مدزها  -د   

 أةابيع(ل 8مكضلة التطبيق ال لر)مدزها  -هو 
 

إال أن اإلمجاع بني كليات الرتبية تنعقد  لر أن املكاضو الكئيسية للرتبية العملية مخت  

 مكاضو وختتلف مدة كو منها من جامعة ألخكى ل ونيما تلي بيان هذه املكاضو:

 مكضلة اإل داد العلميل - أ 

 مكضلة التهيئةل -ب 

 مكضلة املشاهدةل -ج 

 مكضلة املشاركة اولئيةل -د 

 مكضلة األداء التدرتسيل -هو

 ونيما تلي زفصيو القول   كو منهال
 

 مرحلـة اإلعداد العلمي: - أ

وثثو هذه املكضلة األةواس العلموي ملهنوة التودرتت ، ولويت نقوط للرتبيوة العمليوةل إذ         

وقف  لر ما تتلقاه الطالمل من معلومات وما ميارةه من نشاطات وما تلود به من خربات وموا  تت

ت تسبه من اجتاهات وقيم لل تتوقف  لر هذا كله أداؤه التدرتسي بعد ذلك ل وزبدأ هذه املكضلة 

منذ قبوله   كلية الرتبية، إذ تبودأ   دراةوة مقوكرات ختصصوية، ثوم تودرس مقوكرات نفسويه         

وثقانية لل وتت ون من هذا كله رصويد تسوتعني بوه الطالومل / املعلوم   الرتبيوة العمليوة         وزكبوتة

 ثهيدًا للتدرتت الفعلي   مدارس التعليم العامل
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 مرحلـة التهيئـة :  -ب  

و  هذه املكضلة جيك  زدرتمل الطالمل / املعلم  لر القيام بدوره   الرتبية العمليوة وزوتم   

  أتوًا:هذه املكضلة  لر مكضلتني

وضع بكنامج للتدرتت املصغك تتدرب الطالمل / املعلم نيه  لر زودرتت مهوارة    األوىل:

حمددة أو موضوع صغري ولفرتة قصرية ولعدد حمدود من اللمالء ل وةوف توكد  

   نصو زال ضدتث موةع  ن التدرتت املصغك ، مفهومه وخطوازهل

لية والطالب الذتن تتووىل زووجيههمل    زنظيم لقاء بني املشكف  لر الرتبية العم الثانية:

و  هذا اللقاء تتعكف الطالب  لر أهداف الرتبية العملية واملهام املنتظك القيام 

بها ومتطلبات القيام بهذه املهام وكيفية التعامو مع الطلبة ، وخطوات إ داد 

 خطة الدرس وأةاليمل التقوتمل 
  

تلوتد جممو ة الطالب بالبيانات الالزموة  هذا لل وتقوم مشكف الرتبية العملية بعد ذلك ب

 ن مدرةة التدرتمل وإم انيازها ومسؤوليات العاملني بها ومسؤوليازهم وحووهم، وغوري ذلوك مون     

زوجيهات وإرشادات زسا دهم  لر أداء دورهم   الرتبية العمليوة ، وزوضوى هلوم أبعادهوا قبوو      

 اخلكوج إىل املدارسل

 

 مرحلـة املشاهـدة   -جـ
 

ثثو هذه املكضلة أول ازصوال مباشوك بوالواقع التعليموي ل وزهودف   املقوام األول إىل        هدفها: 

زوليد األلفة بني الطالمل/املعلم والعملية التعليميوة ل كموا زهودف إىل زودرتمل الطالومل /      

املعلووم  لوور النقوود وإبووكاز اووانوومل اإلجيابيووة لالةووتفادة منهووا ، واووانوومل السوولبية 

 ق للطالمل دراةته مبا تشاهده   امليدان العمليللتحاشيها ، وربط ما ةب
 

وختتلف مدة املشاهدة من كلية إىل أخكى ل نقد زستغكت أةوبو ني أو ثالثوة ، والعوربة     مدتها:

هنا ليست بطول املدة قدر ما هي بتنّوع الدروس املشاهدة )أ  أنها ثثو نكوع املوادة( ،  

ف الصووفوف الدراةووية )األول والثوواني وكفوواءة املعلووم املشوواهد )بفووتى اهلوواء( ، واخووتال
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والثالث( ، واملناقشة الفعالة مع الطالمل بعد انتهاء نرتة املشاهدة ل نوواًل  ون ضسون     

 التخطيط هلذه الفرتة ل

ليست املشاهدة إذن جمكد زتارة ش لية تقوم بها الطالب ملعلوم   ضصوته مموا جيعلوها       

كثك مموا زنفعهوا ل  إن اهلودف ال وبري     زأخذ صورة اةتعكاضية زوك بالعملية التعليمية أ

هلذه الفرتة هو زهيئة الطالمل نفسيًا و مليًا للبودء الفعلوي   التودرتت مموا دحوتم بوذل       

اوهد   التخطيط هلا ، وضسن االختيار ل و  ناصكها ةواء من ضيث املعلوم األصويو   

 أو غريهال …املشاَهد أو الصف الدراةي أو مستوى الطلبة 
 

 ذ املشاهدة  دة أشو ال منهوا:وزأخ أشكاهلا:

أن تشاهد الطالمل / املعلم ضصة تلقيها املشكف نفسه أو أةتاذ مقكر طكت التودرتت   -1

 وهو بذلك تقدم منوذجًا لدرس تفرتض أن تتحقق نيه املبادو اليت تناد  بهال

أن تشاهد الطالمل / املعلم أضد املعلموني األصوليني تلقوي ضصوة   موقوف طبيعوي        -2

ن خالله الطالمل / املعلم  لر واقع العمليوة التعليميوة كموا زوتم  لور تود       تتعكف م

 املعلمني أنفسهمل

أن تشواهد الطالمل / املعلم نيلمًا تصّور موقفًا زعليميًا ضقيقيًا وتتبادل مع زمالئه  -3

 الكأ  نيهل

أن تشاهد الطالمل/ املعلم  املدرس األول ، إن كان   املدرةة هذا النظام ، وكوذلك   -4

املدرةووة   مواقووف طبيعيووة ميارةووون نيهووا اإلدارة املدرةووية نتت ووون لوودى  موودتك

الطالمل/املعلم خربة باإلدارة ونهم ألبعادها ، وثلك آلليازها ضتور توظفهوا  نودما    

 زسمى ظكونه املستقبلية بذلكل

 متطلبازها : 

 يستلزم هذا كله مـا يلي:

 ملشاهدة اختيارًا دقيقًالقيام مدتك املدرةة باختيار املعلمني الذتن تقبلون ا -1

 قد لقاء مبدئي بني هؤالء املعلمني والطالب / املعلمني تتعكف كو منهم  لر اآلخك  -2

 وتوعون معًا خطة املشاهدةل
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إزاضة الفكصة ملشاهدة ضص  خمتلفوة   نوكوع املوادة ولويت   نوكع واضود منهوا         -3

 اخل(ل …)زالوة ، نقه ،  قيدة ، ضدتث 

و دم زككيلها   أةوبوع واضودل إن املشواهدة املوز وة أكثوك      زوزتع نرتات املشاهدة  -4

 جدوى من امل ثفةل

قيام املعلم املشاَهد بإبكاز موقع احلصوة الويت ةووف تشواهدها الطالومل / املعلوم          -5

 اخلطة الدراةية معكنًا إتاه مبا ةبقها وما ثهد لهل

لرتبيوة العمليوة   ز ليف املعلم املشاَهد باإل داد اويد للدرس الذ  تشواهده طوالب ا   -6

 ضتر ت ون منوذجًا دحتذى بهل

زوجيه الطالمل / املعلم ألن ُتعد أتوًا الدرس الذ  ةوف تشاهده ضتر ت وون  لور    -7

  لم باحملتوى العلمي للمادة ، وتكبط ب فاءة بني احملتوى وطكتقة زدرتسهل

التحدتد املسبق ملا تكاد مشاهدزه   احلصة ةواء أكان طكت زودرتت ، أم مهوارات    -8

 معينة ، أم غريهال

زلوتد الطالمل / املعلم بنموذج أداة املشاهدة الذ  تسوتخدمه  نودما تودخو الصوف      -9

 الدراةيل  وبذلك زصبى  ملية املشاهدة مقننة وليست جمكد زتارة  شوائية صورتةل

زدرتمل الطالمل / املعلم  لر اةتخدام بطاقة املشاهدة قبو زتارزه الصف الدراةويل    -11

 وضمانًا للموضو ية ، وزدرتبًا  لر التقوتمل اةتثمارًا للوقت ،

زوجيه الطالمل / املعلم بالرتكيل   أثناء املشاهدة  لر العناصوك الكئيسوة   املوقوف     -11

 التعليمي ضتر ال زتبدد جهوده   البحث  ن الثانوتات أو صغائك األمورل

ر مخت احلكو  لر أن ميوي الطالمل / املعلم احلصة كاملة   املشاهدة ال أن تبق -12

دقائق ثم تنصكف ل إن من األنوو أن تبدأ مع املعلم املشواَهد  نود دخولوه الصوف     

ضتر زت ون لدته ن كة  ن بدء احلصة والتمهيد للدرس ل كما تفوو أن تبقر ضتر 

 نهاتة احلصة لتت ون لدته أتوًا ن كة  ن كيفية اإلغالت وختام الدرسل

الرتبية العملية الذتن شاهدوا الدرس   قد لقاء ختامي بعد املشاهدة تلتقي نيه طالب -13

 مع املعلم املشاهَد وتتبادلون وجهات النظك ضول الدرس املشاهدل
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االزفات  لر زوجيهات جدتدة للمشاهدة   ضوء التقوتم الذ  قام به الطالب واملعلم  -14

   املشاهدة السابقةل

رتة املشاهدة أن وبالنسبة للطالمل/ املعلم  لر وجه اخلصوو نمن الالزم له خالل ن  -15

 تقوم بعدة واجبات زوجلها كلية العلوم الرتبوتة باوامعة األردنية نيما تلي :

 االلتلام بالقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها   املدرةةل -أ  

 القيام بالواجبات واأل مال آليت ت لفه بها مدتك املدرةة أو املعلم املتعاونل -ب 

 م/ املتعاون واإلدارة املدرةية حلو املش الت اليت زعرتضهلالكجوع إىل املعل -ضو

زعبئة النماذج وكتابة التقارتك املطلوبة بعود نهاتوة كوو مكضلوة مون مكاضوو        -د   

 التدرتملل

 ضوور اللقاء األةبو ي مع مشكف التخص  وبش و منتظمل -هو

 أداء الواجبات واأل مال اليت ت لف بها مشكف التخص ل -و  

 

 ة املشاركـة اجلزئيـة :مرحلـ  -د
 

وزعد هذه املكضلة البداتة احلقيقية للتدرب  لر مهنة التدرتت ل وتلعمل املعلم / املتعاون 

مع طالمل الرتبية العملية   هذه املكضلة دورًا كبريًا ل إذ تسند إىل الطالومل / املعلوم بعوض املهوام     

 اليت زسا د   إلقاء الدرس ل كأن ت لفه مبا تلي:

 درس ومناقشته معهلحتوري ال -1

 املشاركة   إ داد بعض الوةائو وزقدميهال -2

 القيام ببعض خطوات الدرس أمام املعلم / املتعاونل -3

 اإلةهام   زقوتم األ مال التحكتكتة للطلبةل -4

 أتة مهام جلئية تكى املعلم /املتعاون زدرتمل الطالمل / املعلم  ليهال -5
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 مرحلـة األداء التدريسي:  -هـ 
 

املكضلة أهم مكاضو الرتبية العملية ؛ إذ تتوىل الطالمل / املعلوم مهنوة التودرتت    وزعد هذه 

وضده أضيانًا وحبوور زمالئه أضيانًا أخكىل  و  هذه املكضلة تورتك املعلوم / املتعواون للطالومل /     

املعلم مسؤولية اإل داد والتخطيط والتنفيذ ال امو للدرسل  وليت مثة  ودد حمودد مون احلصو      

لمل / املعلم أن تقوم بها   هذه املكضلة ، نهذا مرتوك لظوكوف كوو مدرةوة و ودد كوو      تللم للطا

 …جممو ة من جممو ات الرتبية العملية وخطة املنهج 
 

 إال أن هناك بعض التوجيهات اليت نقدمها   هذه املكضلة :

 أن ت ون ذلك حتت إشكاف مشكف الرتبية العملية واملعلم / املتعاونل -1

دد نيها ل و طالمل مهمتوه )احلصوة الويت تدخلوها ، الودرس الوذ        أن زوضع خطة دح -2

 تلقيه(ل

أن تعد الطالمل / املعلم بنفسه خطة الدرس وتناقشها مع كو من مشكف الرتبيوة العمليوة    -3

 واملعلم / املتعاونل

 أن تعد الطالمل / املعلم مسبقًا كانة املواد والوةائو التعليمية اليت زللم الدرسل -4

المل / املعلم  لمًا بالدرس الذ  ةوف تلقيه ضتر تتفا لوا معوه )دون  أن دحا  زمالء الط -5

 زعليق منهم أثناء احلصة(ل

أال زتم مقاطعة الطالمل / املعلم أثناء إلقائوه الودرس إال  نود وقو وه   أخطواء ال تنبغوي        -6

الس وت  ليها )كأن  طئ   زالوة القكآن ال كتم أو ذكك ضدتث نبو  شوكتف أو غوري   

 مات أو مفاهيم مهمة(لذلك من معلو

جيوز للمشكف أو املعلم / املتعاون بعد أن تنتهوي الطالومل / املعلوم مون إلقواء الودرس أن        -7

 تشرتك معه   زقوتم الدرس كأن تقف وتسأل الطلبة نيما اةتمعوا لهل

قد زبدر من الطالمل / املعلم ةلوكيات زللم التصحيى أو أخطواء  لميوة معينوةل و  هوذه      -8

مشكف أو املعلم / املتعاون أن تقف ، بعد أن تنتهي الطالمل / املعلوم مون   احلالة جيوز لل

درةه وتصحى هذه السلوكيات أو األخطاء بش و غري مباشك موجهًا ضدتثوه للطلبوة دون   

 أن تسبمل إضكاجًا للطالمل / املعلم ضكصًا  لر صورزه أمام الطلبةل
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نوكوع املوادة ال أن تقتصوك  لور     تفوو أن تقوم الطالمل / املعلم بتدرتت أكثك من نكع من  -9

 اخل(ل …واضد منها )زالوة ،  قيدة ، نقه ، ضدتث ، ةرية 

تفوو أال تلتد  دد احلص  اليت تلقي نيها طالب الرتبية العملية دروةهم  ن ضصتني  -11

أو ثالث ،  لر األكثك ،   األةبوع للفصو الواضد ضتر ال تؤثك ذلك ةلبًا  لر اخلطوة  

املنهج الذ  تطاَلمل املعلم األصيو بإجنازه ل  إذ زبدو احلاجة أضيانًا الدراةية املقكرة ، و

إىل إ ادة إلقاء الدرس من املعلم األصيو بعد انصكاف الطالب املعلمني من املدرةوة ، إموا   

لتأكيد قواتا معينة أو زصحيى أخطاء خاو املعلم األصيو من أن تصححها أمام الطلبوة  

 بها الطالمل / املعلم أو غري ذلكل، أو اةتيفاء شكح نقا  ط تقم 

تعقد لقاء   نهاتة اليوم الدراةي تلتقي نيوه املشوكف واملعلموون املتعواونون موع الطوالب        -11

املعلمني تتبادلون نيه اآلراء ضول الدروس اليت ألقاها الطالب وبذلك تتم النقد  لر أربعة 

 مستوتات :

 نقد املشكف للطالمل / املعلمل -أ 

 املتعاون للطالمل / املعلملنقد املعلم /  -ب

 نقد الطالب / املعلمني لبعوهم البعضل -ج

 نقد الطالمل / املعلم لنفسه )نقد ذازي(ل -د  

تفوو إن مسحت الظكوف أن تعيد الطالمل / املعلم إلقاء الدرس مع الطلبة   نصو آخك  -12

 حبوور املشكف للوقوف  لر مدى التحسن الذ  ضدثل
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 الفصـل الثـالـث 

 ـام املشاركني يف الرتبية العمليةمه

 

 مقـدمـة:
  

الرتبية العملية "كما ةبق القول" مهمة زتعدد جوانبها و زتسع مسئوليازها لتشمو أطكانوًا   

 كثرية وأشخاصًا ختتلف واجبازهم ل نهناك: 

 منسق الرتبية العملية بال لية )أو مدتك م تبها( ل   -1 

 ل  مشكف الرتبية العملية بال لية  -2 

 مشكف الرتبية و التعليم ل   -3 

 مدتك مدرةة التدرتمل ل   -4 

 املعلم/ املتعاون ل   -5 

 الطالمل / املعلم ل   -6 

 و نيما تلي ضدتث  ن مهمات كو منهم ل  
 

 أواًل: منسق الرتبية العملية : 

 ا تلي: تقصد به من تتوىل مسئولية الرتبية العملية   ال ليةل و له مسئوليات نوجلها نيم

وضع زصور لربنامج الرتبية العملية   ضوء الربنامج العوام للطوالب   ال ليوة مبوا   ذلوك        -1

 اخلل  11111111األهداف و احملتوى و اخلطة اللمنية 

 االزصال باملسؤولني   وزارة الرتبية و التعليم من أجو اختيار مدارس التدرتملل   -2

 لطالب الرتبية العملية مبا   ذلك : زوىل مسؤوليات مكضلة التهيئة   -3

 التأكد من اةتيفاء الطالمل الشكو  الالزمة للبدء   الرتبية العملية ل   -أ  

 وضع بكنامج زوجيهي هلم قبو اخلكوج إىل املدارس ل  -ب 

 وضع بكنامج التدرتت املصغك و اإلشكاف  لر زنفيذه ل   -ج 

بية العملية و اامو ات الطالبية اليت تتولون زنظيم اللقاء األول بني مشك  الرت  -د  

 مسؤوليتهال 
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 زوزتع الطالب  لر مدارس التدرتمل   ضوء معاتري معينة ل   -4 

زنظيم  دد من االجتما ات مع مدتك  اإلدارات التعليمية و مدتك  املدارس ومشكف املادة،   -5

األدنور هلوذه االجتما وات    بهدف مناقشة خطة الرتبية العملية و زقوميها ، و تعود احلود   

 اجتما ني ل 

   بداتة العام أو الفصو الدراةي ، و تعد هذا اجتما ًا زوجيهيا زعكتفيًا ل  -أ 

  نهاتة العام أو الفصو الدراةي ل و تعد هوذا اجتما وًا زقومييوًا تسوتمع نيوه منسوق        -ب

رتبيوة العمليوة ،   الرتبية العملية ل انة أش ال النقد اليت توجههوا هوؤالء املسوئولون لل   

وكذلك اقرتاضازهم لتطوتكها ل و ال بأس من أن زعقود اجتما وات أخوكى بوني املنسوق      

وبعض هؤالء املسئولني   أثناء العملية بهدف ضو املش الت الطارئة أو زبوادل الوكأ    

  بعووض القووواتا الوويت ال زتحمووو التأجيووو لالجتموواع العووام ل و زهوودف مثووو هووذه  

العالقات بني كلية الرتبية وإدارات الرتبية و التعليم ، وزبوادل   االجتما ات إىل زوثيق

 اخلربات نيما تؤد  إىل زطوتك العملية التعليمية ةواء   املدارس أو اوامعةل 

زنظيم لقاءات مستمكة مع املعلم / املتعاون ، أو املعلمني املتعواونني   كوو مدرةوة لتبوادل      -6

طالب الرتبيوة العمليوة ، و معاووة املشو الت الطارئوة      اآلراء و لتأكيد أهمية دورهم مع 

 اليت قد حتدث مع بعض هؤالء الطالب ل 

زقدتم املشورة لطالب الرتبيوة العمليوة باةوتمكار بوصوفه م تومل خوربة هلوم ، واالزصوال           -7

باوهات املختلفة بالوزارة أو اوامعة حلو مش الت هؤالء الطالب التعليمية أو اإلدارتة 

 لشخصية ل أو ضتر ا

زبادل اآلراء مع مشك  الرتبية العملية بال لية و زقدتم التوجيهات املناةبة هلم مبا دحقق   -8

أهداف الرتبية العملية ، كما تتلقر زقارتكهم ليناقشها مع الطوالب بالشو و الوذ  توكاه     

 مناةبًا ل 

شكنني وبقية املشاركني زونري بطاقات مالضظة الطلبة املعلمني و زقوميهم و زوزتعها  لر امل  -9

   الرتبية العملية و زوجيههم لطكتقة اةتخدامها ل 

زلقر اةتمارات زقوتم طالب الرتبية العملية ةواء مون مشوكف اوامعوة أو مون مشوكف        -11

 الوزارة اخلاو: املادة أو املعلم/املتعاون أو مدتك املدرةة ل 
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ة لعكضها  لر إدارة ال ليوة و دراةوتها واختواذ    زلقر التقارتك الواردة من اوهات املختلف  -11

 القكارات املناةبة بشأنها ل 

مسا دة طالب الرتبية العملية   زونري اإلم انيوات الالزموة هلوم ةوواء أكانوت وةوائو         -12

زعليمية ، أم مكاجع ، أم موواد زعليميوة معينوة ، أم زصووتك موذككات خاصوة بالرتبيوة        

 ن زوزتع كتمل الرتبية اإلةالمية بالوزارة  لر الطوالب   أم غريها ل نواًل 1111العملية 

 إل داد دروةهم منها ل 

وضع زصور خلطة حبثية تقوم نيها بدراةة مش الت الرتبية العملية ونق منهج  لمي و   -13

   ضوء أدوات حبثية تعدها من أجو زطوتك الرتبية العملية ل 

ة بالرتبية العمليوة   املهموات  أو   الوربامج    ثثيو كلية الرتبية   االجتما ات اخلاص  -14

 املشرتكة و االزفاقات و املؤثكات ل 

كتابة زقكتك زقوميي شامو  ن الرتبية العملية   نهاتة كوو نصوو دراةوي تعوكض نيوه        -15

واقعها ومستوى أداء الطوالب نيهوا و مشو الزها ، و تقودم التقكتوك و تناقشوه موع إدارة        

 ، مسا د مدتك ال لية لشئون التعليم ،  ميد ال لية( ل ال لية )رئيت القسم 

 

 ثانيًا: مشرف الرتبية العملية: 
 

ختص  بعض ال ليات أةتاذًا تتوىل مسئولية اإلشكاف نقط  لر طالب الرتبية العملية ل 

بينما زسند كليات أخكى مهمة اإلشكاف  لر الرتبية العملية ألةتاذ مقكر طكت التودرتت ل و أتوا   

 مك نهناك مهمات تنبغي ملشكف الرتبية العملية أن تقوم بها ل منها : كان األ
 

مجع البيانات الالزمة  ن طالب الرتبية العملية الذتن تشكف  ليهم مبوا   ذلوك مسوتواهم     -1

األكادميي   دراةتهم خاصة مواد التخص  )مناهج و طكت زدرتت زكبية إةالمية( و كذلك 

ت املصغك ورغبازهم من ضيث املدارس اليت تكغبون التدرتت مستوى أدائهم   بكنامج التدرت

 اخلل  1111نيها 
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زنظيم املواقف التعليمية و اإلشكاف العلمي والرتبو   لر الطلبة املعلمني   بكنامج التدرتت   -2

 املصغك بال لية ل و لعله   هذا تشرتك مع أةتاذ املناهج وطكت التدرتت املتخص    املادةل 

اإلملام مبناهج التعليم العام وموقع مادة الرتبية اإلةالمية   هوذه املنواهج )أهودانًا وحمتووى       -3

 اخل( و كذلك ال تمل الدراةية املقكرة ل  1111وزقوميًا 

مناقشة حمتوى هذه املناهج وال تمل مع الطلبة املعلمني و حتدتد موقع الدروس اليت تلقونها   -4

 من هذه املناهج و ال تمل ل 

 قد لقاء زعكتفي   موقع مدرةة التدرتمل مع كو من الطلبة املعلمني واملعلم/ املتعاون ليقويم    -5

 جسكًا بينهم و تعكف كال منهم مبهامه وةبو التعاون بينهما ل 

 زقدتم الطلبة املعلمني إلدارة املدرةة )املدرس األول ، مسا د املدتك ، املدتك(ل   -6

طالب الرتبية اإلةالمية   كلية الرتبيوة و كوذلك بكنوامج الرتبيوة     زوضيى بكنامج الدراةة ل  -7

العملية ، و ذلك إلدارة املدرةة و املعلم / املتعاون ضتور ت وون اوميوع  لور  لوم بأةوت       

إ داد هؤالء الطالب واخلربات اليت زونك هلم ل مما تسهم بعد ذلك   واقعية التوقعات من 

 للطلبة املعلمني ل مجيع املسئولني باملدرةة بالنسبة 

 زلوتد الطلبة املعلمني بدليو املعلم   املادة الدراةية و مناقشته معهم ل   -8

ضوور ضص  املشاهدة اليت تالضظ الطلبة املعلمون نيهوا معلموًا أصوياًل ثوم مناقشوتهم مبوا         -9

 تكونه   الدرس حمتوى و إلقاء ل 

 ما تلي : وضع خطة مالضظة الطلبة / املعلمني   ضوء   -11

الوقوف  لر جدول املدرةة و حتدتد احلص  الويت ةووف تالضوظ الطالومل/املعلم      -أ 

 نيها ل

  قد اجتماع مع الطالمل / املعلم قبو دخول احلصة ملالضظتهل  -ب

 قد لقاء مع املعلم / املتعاون قبوو املالضظوة لالزفوات معوه  لور أةولوب املالضظوة         -ج

 والتسايو و مواطن االهتمام ل 

زعكتف إدارة املدرةة بهذه اخلطة لتونري اإلم انات و  مو االةوتعدادات الالزموة     -د 

 لتنفيذها ل 
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قكاءة حتوري الطالمل/املعلم للدرس قبو إلقائه ، و زصوتمل ما نيه من أخطاء وزعودتو موا     -11

 ه ل تكاه الزمًا ضتر تأزي أداء الطالمل/املعلم متسقًا مع خطة الدرس منفذًا جيدًا ملا ورد ب

زوجيه الطلبة املعلمني إىل أهميوة اةوتخدام الوةوائو التعليميوة الويت زتناةومل موع املوادة           -12

 وزبصريهم مبا هو متونك من وةائو باملدرةة ل 

زدرتمل الطلبة املعلمني  لر صياغة األةئلة و إلقائها ، و إ داد أدوات التقووتم وأةواليمل     -13

 اةتخدامها ل

مني  لر اةتنتاج التطبيقات العملية مما درةوه   املقكرات التخصصية مسا دة الطلبة املعل  -14

و املهنية ، و إبكاز األةت العملية اليت تسوتند إليهوا بكنوامج الرتبيوة العمليوة مبختلوف       

 أبعادهل 

القيام بتدرتت ضصة أمام الطلبة املعلمني ليقدم هلم منوذجًا تسرتشدون بوه   أدائهوم ثوم      -15

   هذا مبينني مدى اةتفادزهم منه ل تستطلع آراءهم 

زتارة الفصول و مالضظة الطالومل / املعلوم و زسوايو موا توكاه مهموًا دون مقاطعتوه إال            -16

 املواقف الوكورتة اليت زستللم زصحيى خطأ أو زعدتو مسارل 

الومل/   قد لقاء مع املعلم / املتعاون   آخك اليوم الدراةي للوقوف  لور مالضظازوه  لور الط    -17

 املعلم ومقرتضازه لتطوتك أدائه ، و تفوو أن ت ون ذلك حبوور الطالمل/املعلم نفسه ل 

  قد لقاء مع جممو ة الطلبة املعلمني   نهاتة اليوم الدراةي ملناقشته:   -18

 ما قام به الطلبة املعلمون   احلص  ل  –أ  

 ل  زأثري الدروس اليت ألقاها الطلبة املعلمون  لر الطلبة –ب 

 زأثري هذه الدروس  لر املشكف نفسه ل  –ج 

 نقا  القوة اليت الضظها املشكف بش و  ام ل   –د 

نواضي الوعف اليت الضظها املشكف أتوًا دون التعكتض بأضد الطالب أو إضكاجوه   -هو

أمام زمالئه ، مقتدتًا   ذلك بكةول اهلل صلر اهلل  ليه وةولم  نودما كوان تقوول       

 قف )ما بال أقوام تفعلون كذا( ل مثو هذه املوا
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 بدائو لبعض أش ال األداء مما تطوره و تسا د   حتسينه ل  –و          

 مقرتضات للدروس القادمة ل  –ز 

 مش الت صادنها الطلبة املعلمون و ةبو  الجها ل  –ح 

ها بالنسبة له مما  قد لقاءات مع الطالمل / املعلم منفكدا ملناقشته   السلبيات اليت الضظ  -19

تستللم املواجهوة ل و   ذلوك ضفوظ ل كامتوه و زشوايع لوه كوي تتقبوو الطالومل/ املعلوم           

 مالضظات املشكف مستقباًل ل 

 زقدتم املسا دة للطالمل / املعلم كي دحسن من  القازه ب و من :   -21

 الطلبة ل  -أ    

 املعلم / املتعاون ل  -ب  

 املدرس األول ل  -ج  

 علمني بش و  ام ل امل -د   

 مدتك املدرةة )أو مسا د املدتك(ل   -هو 

اإلشكاف  لر زوجيهات املعلم / املتعاون اليت تقدمها للطالمل / املعلوم ومناقشوة أبعادهوا      -21

معهما ضتر زتوى كانة املهمات أمام الطالمل / املعلم مما تلتو أ  لبت أو غموض ل و مما 

 ات التقصري ل تنفي أمام الطالمل / املعلم مربر

 قد اجتماع دور  مع املعلم / املتعاون للوقوف  لر مدى التحسون الوذ  تالضظوه  لور       -22

الطالمل/ املعلمل إذ إن املعلم / املتعاون تعد مشكنًا مقيمًا مالزمًا للطالمل/املعلم ، مسوئوال  ون   

الويت جناهوا طلبوة    زطوتك أدائه ل كما أنه تستطلع من املعلم / املتعاون رأته   مدى الفائدة 

 من الطالمل/ املعلم أو السلبيات اليت الضظوها  ليهل 

زقوتم الطالمل/املعلم ونق املعاتري احملددة لذلك ، و كتابوة زقكتوك شوامو  ون مسوتوى أداء       -23

 طالبه و زسليم هذا كله ملنسق م تمل الرتبية العملية بال ليةل 

بيانات اخلاصة به ونتياوة مالضظتوه     إ داد ملف كامو ل و طالمل  لر ضدة متومنًا ال -24

 أوقات خمتلفة ضتر تقف  لر مدى اضطكاد النمو املهين لهل 

زوجيه الطلبة املعلمني إىل التعلم الذازي و زدرتبهم  لر الكجووع إىل املكاجوع املتخصصوة و     -25

 يل الدورتات املناةبة و القواميت و دوائك املعارف مما تسهم   حتسني مستواهم األكادمي
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االضتفاظ بعالقات إنسانية طيبة مع كانة املشاركني   الرتبيوة العمليوة ةوواء بال ليوة أو       -26

 بوزارة الرتبية و التعليم و إشا ة روح الوئام بينه و بني طالبه ل 

ضكب املثو و القدوة الصاحلة للطلبة املعلمني ةواء من ضيث اضرتامه للموا يد أو أةولوبه    -27

 اخلل  111111مظهكه الشخصي أو مستواه العلمي    احلدتث أو

 

 ثالثًا: مشرف الرتبية و التعليم: 
 

زتبع بعض ال ليات نظامًا خاصًا   الرتبية العملية دحقق أكرب درجوة مون الت اموو بوني      

وزارة الرتبية والتعليم و اوامعة ل و تعتمد هذا النظوام ، نيموا تعتمود  ليوه ،  لور نودب أضود        

ة ليشكف أتوًا  لر طالب الرتبية العملية ، و ختص  له درجة زسهم   زقوتم أداء موجهي املاد

 هؤالء الطالبل 
 

و  مثو هذا النظام نقرتح ملوجه الرتبية و التعليم الذ  تشارك   اإلشكاف  لور طوالب   

 الرتبية العملية املهام اآلزية:
  

درةها طالومل كليوة الرتبيوة ضتور ت وون       اإلملام باملنهج اوامعي و املقكرات الدراةية اليت  -1

 لر  لم باألةت العلمية إل داد هذا الطالمل ، وضتر تقيِّمه زقيمًا موضو يًا ال زقو أو زلتد 

 نيه زوقعات املوجه ألداء الطالمل ل 

اإلملام بربنامج الرتبية العملية الذ  تعمو   إطارهل وكذلك التعكف  لور كانوة اإلجوكاءات      -2

 الطلبة املعلمني إل دادهم للرتبية العملية ل  اليت ازبعت مع

ضوور االجتما ات اليت تعقدها منسق الرتبية العمليوة   ال ليوة مون أجوو الوقووف  لور         -3

 التعليمات الالزمة وزلقر التوجهات اخلاصة بالرتبية العملية ل 

والتقيويم للطلبوة    قد لقاء مع مشكف الرتبية العملية بال لية للتعكف  لور نظوام املالضظوة      -4

 املعلمني ، وزبادل اآلراء ضول أداء الطلبة و ةبو زطوتكه ل 

زعكتف الطلبة املعلمني باملنهج الدراةي و ال تومل املقوكرة  لور الطلبوة ، وبيوان موواطن        -5

 االهتمام نيها ضتر تهيئ الطلبة املعلمون أنفسهم هلال 
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راةية )زالوة ، نقه ، ضودتث( ونوق خطوة    زتارة الطلبة املعلمني   نكوع خمتلفة للمادة الد  -6

 توعها بالتعاون مع املشكف و إدارة املدرةة ل 

زقدتم التوجيهات الالزمة للطلبة املعلموني موع ربوط هوذا كلوه بواقوع العمليوة التعليميوة ،           -7

وحتقيق التنسيق و الت امو بني ما درةه هؤالء الطلبة   كلية الرتبية و ما ميوارس بالفعوو   

ن املدارس ل  لر أنه ال جيوز انتقاد أةاليمل التودرتت الويت درةوها الطالومل       بني جدرا

مقكر املناهج و طكت التدرتت بال لية منشئًا بذلك ناوة بني الكصيد املعك  للطلبة املعلمني و 

ما ميارةونه   املدارس ل إن النغمة اليت تسمعها طالب كلية الرتبية مون بعوض املووجهني    

م   كلياز م نهذا كله كالم نظك  واةتمعوا ملا  ندنا نهذا هو الواقع و هوو  "ازككوا ما درةت

 ما ةوف نَقوِّم م  ليه مستقباًل!" 

االشرتاك   زقوتم الطالمل / املعلم   ضوء املعاتري اليت اشتملت  ليها بطاقة زقوتم الطالملل   -8

 وزسليم نتياة التقوتم إىل منسق الرتبية العملية بال لية ل 

زعكتف الطلبة املعلمني بأضدث زوجهوات الووزارة نيموا  وت  باملوادة الدراةوية، أهودانًا          -9

 وحمتوى وطكتقة التدرتت و أةاليمل زقوتم ل 

إقامة  القات إنسانية طيبة مع كو من الطوالب و املشوكنني و منسوقي م ازومل الرتبيوة        -11

ئوه بأنووو شويء مم ون دون     العملية و مدتك  املدارس ، مما تسهم   إجنواز العموو و أدا  

 زعقيدات أو حت مات روزينيةل 
 

املوِّجه إذن هو هملة الوصو بني  دة أطكاف   الرتبية العملية " بني الوزارة واوامعة ، 

و بني الوزارة و مشكف الرتبية العمليوة ، و بوني الووزارة و منسوق الرتبيوة العمليوة ، و بوني        

 تتوىل مسؤولية زوجيهه بعد ختكجه( ل الوزارة و الطالمل / املعلم )الذ  ةوف 
 

 رابعًا: مدير املدرسة: 
 

تقصد به مدتك املدرةة املويفة الذ  تقبو زطبيق بكنامج الرتبية العملية بها ل وزسومر     

بعض الربامج مبدرةة التدرتمل، و  بعوها اآلخك املدرةة املويفة ، و   بعوها الثالث مدرةوة  

 هام اآلزية: التطبيقل وتتوىل القيام بامل

 



 30 

30 

  

املوانقة  لر اةتوانة الرتبية العملية و التأكد من قدرة مدرةته  لر اةتيعاب العدد املقرتح   -1

 من ال لية ل 

زكزيمل إجكاءات الرتبية العملية مع كو من منسق م تمل الرتبية العملية   ال لية، ومشكف   -2

 الرتبية العملية بها، وموجه الرتبية والتعليم ل 

 قد االجتما ات الالزمة مع كو مون املعلموني و الطلبوة املعلموني ، و د ووة هوؤالء الطلبوة          -3

لبعض األ مال اإلدارتة اليت ت لف بها املعلمون و كوذلك األنشوطة االجتما يوة مموا تشوعك      

 الطلبة أن املدتك تتعامو معهم كمعلمني و زمالء و ليسوا جمكد طلبة ل 

للرتبية العملية ةواء أكانت مادتوة مثوو ضاوكة اجتما وات ، أو      زونري اإلم انيات الالزمة  -4

وةائو زعليمية، أو أدوات م تبية  أو غريها ل أو كانوت إم انيوات ننيوة مثوو املختوربات      

وأدوات و مواد التاارب )بالنسبة للمواد العلمية( أو جماالت النشا  املدرةي أو غوري ذلوك   

 من متطلبات ل 

باملدرةة  لر التعاون مع طوالب الرتبيوة العمليوة واةوتقباهلم مبوا       زشايع مجيع العاملني  -5

 تستحقون من ضفاوة و زكضيمل ل

اختيار و ضث املعلمني األكفاء   املدرةة  لر أن ت ونوا معلمني متعاوننيل وختصي  واضد   -6

 منهم ل و جممو ة من جممو ات الرتبية العملية ل 

ت الالزمة  ن املدرةة و خطة أنشطتها وزعليمازها وةاالزها زلوتد الطلبة املعلمني باملعلوما  -7

وأنظمتها ، و غري ذلك من معلومات مهموة للرتبيوة العمليوة ضتور مي ون للطلبوة املعلموني        

 ز ييف ظكونهم ضسمل هذه املعلومات و ضتر ال حتدث مش الت انوبا طية ل 

م انوًا و بشوكًا مموا لوه صولة      زعكتف الطلبة املعلمني بوااتمع احمللوي احملويط باملدرةوة       -8

 بالرتبية العمليةل 

ضوور االجتما ات اليت زنظمها ال لية ملدتك  املدارس أو املسوؤولني  ون الرتبيوة والتعلويم       -9

 بالوزارة لتبادل الكأ  ضول الرتبية العملية و زنسيق العمو معهم ل 

ملعلمني وغيووابهم متابعووة اووانوومل اإلدارتووة   الرتبيووة العمليووة مثووو ضوووور الطلبووة/ا    -11

وغري ذلك مموا لوه صولة بالرتبيوة     …ومشاركتهم   األنشطة الالصفية و وان االمتحانات

 العملية وزقييم الطلبة املعلمني   ضوء هذه اووانملل 
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زتارة الطلبة املعلمني   الفصول، أضيانًا، للوقووف  لور مسوتوى ثل هوم مهوارات إدارة        -11

  الصف وزشايعهم أمام الطلبةل

زوزتع اةتمارات زقوتم الطلبة املعلمني  لر املعلموني املتعواونني و زبوادل الوكأ  معهوم          -12

 أةلوب املالضظة و التقوتم و زلقر زقارتكهم و إرةاهلا إىل منسق الرتبية العملية بال ليةل 

ة التنسيق مع مشكف الرتبية العمليوة وموجوه الرتبيوة والتعلويم نيموا  و  زقووتم الطلبو          -13

 املعلمني و زبادل الكأ  ضول أدائهم   الرتبية العمليةل 

االضتفاظ بعالقات إنسانية طيبة مع الطلبة املعلمني والعمو  لر ز وتن اجتاهات إجيابية   -14

 وحو العملية التعليمية و مهنة التدرتتل 

الوزارة اصووو  االشرتاك   بكامج التدرتمل أو الربامج التوجيهية اليت زعدها ال لية أو   -15

 الرتبية العملية مبا   ذلك بكامج زدرتمل املعلم/املتعاونل 

العمو  لر ضو املش الت اليت زواجه الطلبوة املعلموني، أو الويت قود حتودث مون هوؤالء          -16

الطلبة أنفسهم مما قد  و بالنظام العام أو القيم السائدةل  لر أال تصعِّد هوذه املشو الت   

 أو إىل ال لية إال ما تستللمه املوقفل  إىل املستوتات العليا
 

 خامسًا: املعلم / املتعاون:
  

للمعلم / املتعاون دور كبري   الرتبية العملية ، بو قود تلتود هوذا الودور أهميوة  ون دور        

املشكف ومدتك املدرةة إن أضسن املعلم / املتعاون القيام به ل و ت تسمل هذا الدور أهمية من كوون  

ون أكثك مالزمة للطالمل / املعلم ، و هو الذ  ميثو هملة الوصو احلقيقية بينه و بوني  املعلم/ املتعا

بو قد ت وون املوكآة الويت تنظوك الطالومل /       11املدرةة ، و بينه و بني طلبة الفصو الذ  تدخله 

 املعلم من خالهلا إىل مهنة التعليم كلهالل
 

 و من أهم معاتري اختياره: 

 ة و واضحة   جمال ختصصه و إشكانهل أن ز ون له خربة متعمق -1

 أن ت ون ماهكًا   العالقات االجتما ية و اإلنسانيةل  -2

أن تتمتع مبيول إجيابية وحو الرتبيوة العمليوة و الطوالب املعلموني، و لدتوه مثوابكة        -3

 ورغبة   العمو معهم و زوجيههمل 
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 طمئن النفتل أن ت ون مكنًا   أةلوبه و شخصيته، الئقًا   مظهكه، م -4 

أن ز ون لدته مسئوليات زدرتسية و إدارتة حمددة ، إىل ضد ، ما ليتم ن من القيوام   -5

 مبسئوليازه اإلرشادتة والتوجيهية وحو الطالب املعلمني ل 

أن تكى نيه مدتك املدرةة ومسا د مدتكها قدرزه الفعالوة  لور القيوام مبسوئوليازه        -6

 ( ل 129د ، و جمال الرتبية العملية ) لر راش
 

و للمعلم/املتعاون دوران البد له من القيام بهما : نهو املعلم األصيو الذ  تتووىل مسوئولية   

زدرتت مادة  معينة ونق منهج معني ، و هو   الوقت نفسه مشكف مقيم للطالمل/املعلم ل إنوه  

 زميو كبري لهل
 

املعلوم/ املتعواون وزوكى أنوه      هذالل وزفصو كلية العلوم الرتبوتة باوامعة األردنيوة أدوار  

 تنقسم إىل ثالثة أقسام كالتالي:

 

 

 (1الشكل رقم )

 أدوار املعلم املتعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داعم شخصي مقيم معلم ومدرب
 ونفسي

 مرحلة المشاهدة -أ
 مرحلة التطبيق -ب
 المرحلة النهائية -جـ

 التقييم غير الرسمي -أ
 التقييم الرسمي -ب

 على المستوى   -أ
 االجتماعي    
 على المستوى  -ب

 المهني/األكاديمي     



 33 

33 

  

 و  ضوء هذا زتحدد مهام املعلم /املتعاون نيما تلي:
  

زلوتد الطالمل/املعلم مبا تللمه من معلومات  ن البيئة املدرةية و النظام املدرةي )احلووور،   -1

اخل( وكذلك ما   املدرةة من إم انيات دحتاج الطالمل/املعلم  …اف، النشا  املدرةي االنصك

 إىل اةتخدامهال 

مالزمة الطالمل/املعلم خالل اليوم الدراةي مقدمًا له كانة أش ال النصى الالزمة للطالمل ضتر  -2

ئوه مون منوو    تصدر قكارازه حب مة، و كذلك ضتر تقوِّم نفسه بنفسه، متابعًا ما تطكأ  لر أدا

 مطكد وثثو للتوجيهات و حتسن مستمك   كو ما تقوم به   املدرةةل 

زعكتف الطالمل / املعلم باملنهج الدراةي و خطة ما مت زدرتسه من احملتوى و ما تتبقر منوهل   -3

وكذلك طبيعة الدرس الذ  ةوف ت لف القيام بهللكو هذا بالتعاون موع املشوكف، و موجوه    

 إن وجدل الرتبية و التعليم 

التعبري  ن اضرتامه للطالمل/املعلم و التعامو معه كلميو مستقبلي و ليت كطالمل تنتظك منوه   -4

اإلرشاداتل إن زقبو آرائه و اإلنصات إليه و التعبري  ن االهتمام مبا تشغله، كو هذا تبعث 

   الطالمل/املعلم الطمأنينة و زقبو املهام اودتدةل 

   بعض احلص  اليت تقوم نيها بتدرتت موضوع معني ثم تناقشهم اةتوانة الطلبة املعلمني -5

نيما قام به، متقباًل آراءهم بسعة صدر مادامت قد زوونكت نيهوا املوضوو ية وةوالمة وجهوة      

 النظك مع االةتماع إىل زصورهم إل ادة زدرتت املوضوع نفسه ل 

ته و مسئوليتهم جتاهه ، حماواًل زهيئة الطلبة الةتقبال الطالمل/ املعلم و ذلك بتعكتفهم مبهم -6

أن ت ِّون لدتهم اجتاهات وحوه و أنه مودرس آخوك ، أو زميوو جدتود ولويت جموكد طالومل        

 جامعي ل 

زعكتف الطالمل / املعلم بالطلبة الذتن ةوف تدرس هلم : ميوهلم ، واجتاهوازهم ومشو الت    -7

بني وزوجيهازه   التعامو التعامو معهم ، و تعكنه باملتفوقني منهم و كذلك الوعاف واملشاغ

 معهم   ضوء خربزه بهم ل 
 

هذاللو توصر بعض اخلرباء بأن ت تم املعلم/املتعاون  ن الطالمل/املعلم أتة معلومات قد 

ُز ِّون لدته اجتاهات ةلبية وحو  ملية التدرتت ةواء كانت هوذه املعلوموات  ون املونهج أو     
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نا نكى   ت ذلوك ل نالطكتقوة الويت تقودم بهوا      ال تاب أو اإلدارة أو الطلبة أنفسهمل إال أن 

املعلم/املتعاون هوذه املعلوموات هوي الفيصوو   األموك ل إن مون األنووو   رأتنوا أن تهيوئ          

الطالمل/املعلم نفسه ل و هذه الظواهك ال أن تعيش   أةك صورة وردتة  ن التدرتت ثم تصدم 

 بعدها بالواقع!

 علم ضول إدارة الصف و مبادو ضبط النظام نيه لزقدتم التوجيهات الالزمة للطالمل/امل -8

إبكاز اووانمل العمليوة للطالومل/املعلم نيموا  و  طوكت زودرتت الفوكوع املختلفوة للرتبيوة           -9

 اإلةالمية كما تناقشه   أةاليمل زنمية اووانمل الوجدانية و املهارتة   العملية التعليميةل 

و مكاجعته له بالش و الذ  تشعك الطالمل/املعلم  مسا دة الطالمل / املعلم   حتوري الدرس -11

 بأن األمك زبادل خربات و ليت نكض أةلوب حمدد و أوامك زنفذ ل 

 مسا دة الطالمل/املعلم   زونري الوةائو التعليمية و التقنيات الرتبوتة الالزمة للحصةل  -11

وور ضصو  أخوكى   مالضظة الطالمل/املعلم   احلص  األوىل لتقدتم زوجيهات له، ثم ض -12

زالية لتقوميه ل   هذا كله تكا ر املعلم/املتعاون مشا ك الطالمل/املعلم حماواًل  دم إضكاجه 

 أمام الطلبة ضفظًا ل كامته وزشايعًا له، نال تستهني الطلبة به بعد ذلكل 

ةواء تِّعكف الطالمل/املعلم بأةاليمل التقوتم املناةبة للطلبة، و نظم التقدتك ووضع الدرجات  -13

 األداء الشفو  أو العملي أو النظك ل 

ضث الطالمل/املعلم  لور االشورتاك   أوجوه النشوا  الصوفي و الالصوفي وكوذلك األ بواء          -14

األخكى للمعلم ةواء   االمتحانات أو خدمة البيئة أو اخلدموة االجتما يوة للطلبوة لل أو    

 غريهال 

م املعودة لوذلك، و تفووو أن تتبوادل الوكأ  موع       تقوِّم الطالمل/املعلم   ضوء اةتمارة التقوت -15

 املشكف   جوانمل القوة و الوعف للطالمل/املعلم و مقرتضازه لتطوتك أدائهل

 تشاع الطالمل/ املعلم  لر التقوتم الذازي والتف ري الناقد مبا قد أداهل -16

 دحتفظ بساو خاو ملتابعة زقدم الطالمل   مجيع مكاضو التدرتملل  -17

جتما ات اليت زعقد بشأن الرتبيوة العمليوة ةوواء   كليوة الرتبيوة أو   إدارات      ضوور اال -18

 الرتبية والتعليم للتباضث نيما    زطوتك الرتبية العملية و مواجهة مش الزها ل 
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أما من ضيث مسئولية املعلم/ املتعاون وحو الطالمل/ املعلم ود مه شخصيا ونفسيا  لر كوو   -19

تموا ي واملهوين األكوادميي نتفصولها كليوة العلووم الرتبوتوة باوامعوة         من املستوتني االج

 األردنية كالتالي:

 (2الشكل رقم )

 طبيعة العالقة بني الطالب/ واملعلم املتعاون 

 

     

 

 

 

 

تووبين مووع الطالوومل  القووة محيمووة ودحووانظ  -1

  ليهال

 تسهو للطالمل ظكوف إقامته   املدرةةل -1

كا    النشووا  تشوواع الطالوومل  لوور االخنوو -2

 االجتما ية   املدرةةل

تشاع الطالمل  لر االخنكا  واملشواركة     -2

 النشاطات الالمنهاية   املدرةةل

تسووا د الطالوومل   ضووو بعووض املشوو الت    -3

 الشخصية اليت ميك بهال

تعووكف الطالوومل  لوور اوانوومل األكووادميي  -3

 واملهين لعملية التدرتتل

لطالووومل   تعموووو كمستشوووار أكوووادميي ل  -4 

 املدرةةل

تساهم   زغيري بعض االجتاهوات السولبية    -5 

اليت قود زوجود  نود بعوض الطوالب وحوو       

 مهنة التدرتتل

تشاع االجتاهات اإلجيابية لدى الطوالب   -6 

 وحو مهنة التدرتت

 

 ي واألكاديميالمستوى المهن المستوى االجتماعي
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 سادسًا: الطالب/املعلم: 
  

ند إليهوا بكنوامج   تعد حتدتد مهام الطالمل/املعلم و قيامه بها من أهوم الككوائل الويت تسوت     

الرتبية العملية و زسهم   جناضه ، و زدور هذه املهام ضول  دة حماور ؛ منها ما    املونهج  

وغريهوا، ونيموا    …الدراةي، و منها ما    املشكف، و منها ما    مدتك مدرةة التدرتمل 

 تلي هذه املهام: 
 

 من ضيث املنهج الدراةي: تللم الطالمل/املعلم ما تلي:  -أ

 اإلملام باألهداف العامة للمكضلة التعليمية اليت تقوم بتدرتت نيهال  -1

اإلملام باملنهج الدراةي للمكضلة اليت تقوم بالتدرتت نيها ةواء مون ضيوث أهدانوه، أو     -2

 منطلقازه، أو طكت التدرتت املقرتضة أو غريها ل 

ق ضتور توبين   الوقوف  لر اخلطة الدراةية ضتر دحدد موقع درةوه منهوا ، موا ةوب     -3

  ليه، و ما ةيعقبه ضتر تهيئ الطلبة له ل 

 اإلضاطة مبحتوى ال تاب املدرةي و ال تمل اإلضانية   الرتبية اإلةالمية ل  -4
 

 من ضيث املشكف : تللم الطالمل / املعلم ما تلي :  -ب 

 القيام بإلقاء الدرس   ضوء زوجيهات املشكف بعد مناقشتها معه و االقتناع بها ل  -1

 الوقوف  لر آراء املشكف ضول حتوريه للدرس و زنفيذه له ل  -2

 االنتباه اويد لتوجيهات املشكف و اةتيعاب مقرتضازه لتطوتك أةلوب زدرتسهل  -3

زقبو النقد الذ  توجهه املشكف له و العمو  لر زطوتك أدائه   ضوء هذا النقد موا دام   -4

 موضو يًا ل 

 ه من أ مال زكبوتة ذات صلة بالعملية التعليمية ل زأدتة ما تطلبه املشكف من -5

 االةرتشاد بآراء املشكف نيما    املش الت اليت زواجهه ل  -6
 

 من ضيث مدتك املدرةة : تللم الطالمل / املعلم ما تلي :  -جو

 التعكف منه  لر نظام املدرةة و اللوائى اليت حت م العمو نيها ل  -1

املتبعة   املدرةة و  دم اخلكوج  ليها ةواء من ضيث احلوور و  االلتلام بتنفيذ اللوائى -2

 االنصكاف أو من ضيث السلوك العامل 
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التعكف  لر إم انيات املدرةة و  لر املتاح له منها و العموو  لور زوظفيهوا بالشو و      -3

 الذ  ال تبددها أو تتعارض مع نظم اةتخدامها ل 

ها مدتك املدرةة لوه مموا تلتود مون خربزوه بالعمليوة       القيام باأل مال اإلدارتة اليت تسند -4

 التعليمية خاصة نيما تتصو باوانمل اإلدار  نيها ل 

 زدرتت احلص  االضتياطية اليت دحتاج املدتك إىل شغلها نتياة لغياب مدرةيها ل  -5

 االشرتاك   أوجه النشا  اليت دحددها مدتك املدرةة لطالب الرتبية العمليةل  -6

ركة   اللقاءات اليت تنظمهوا مودتك املدرةوة أو االجتما وات الويت تود و إليهوا و        املشا -7

 اإلةهام بفا لية نيها و ليت جمكد ضوورها ل 

 طلمل االةتعانة بالوةائو التعليمية و التقنيات الرتبوتة املتاضة ل  -8

ثكاء خربزه التعبري  ن اضرتام مدتك املدرةة و هيئة التدرتت بها و إشعارهم بدورهم   إ -9

 وزطوتك أدائه ل 

  دم إضداث أ  خلو أو إرباك   النظام املدرةيل  -11
 

 من ضيث املعلم/املتعاون : تللم الطالمل/املعلم ما تلي :  -د 

 ضوور بعض احلص  النموذجية اليت تقوم املعلم / املتعاون بتدرتسها ل  -1

قوم املعلم / املتعاون بتنفيذها الوقوف  لر موقع احلصة اليت تلقيها من اخلطة اليت ت -2

 ضتر تتحاشر التعارض معها أو ز كار ما ورد بها ل 

 إقامة  القة طيبة مع املعلم / املتعاون تسودها الود و التقدتك و االضرتام املتبادلل  -3

مبادلة املعلم / املتعاون التعبري  ون االضورتام أموام الطلبوة ضتور تونع ت هوذا  لور          -4

 لطلبة وحو كو منهما ل ةلوكيات هؤالء ا

اةتشارة املعلم / املتعاون نيما    حتووري الودرس و إلقواءه و مواجهوة املشو الت       -5

 اليت زعرتضهل 

التعووكف  لوور ةوواالت الطلبووة و نظووم التعامووو معهووا ، و الوقوووف  لوور أةوولوب    -6

 املعلم/املتعاون   ذلك ل 

طالب الرتبية العملية والتعبري  ن ضوور االجتما ات اليت تعقدها املعلم/املتعاون مع  -7

 قيمتها و دورها   زطوتك األداء ل 
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 من ضيث الطلبة: تللم الطالمل/املعلم ما تلي: -هو 

التعبري  ن زقدتكه هلم ضتر تبادلوه هذا التقدتك و احلكو  لور االةوتماع آلرائهوم و     -1

 اضرتامه هلا  لر ما   بعوها من نااجة أو قصور ل 

تعليم اويد لطلبة الفصو و ذلك بدءًا باإل وداد اويود للودرس واإللقواء     زونري نكو ال -2

 املناةمل له ةواء من ضيث زهيئة الطالب أو شكح الدرس أو طكح األةئلة أو غري ذلكل 

زونري نكو الك اتة النفسية و االجتما ية للطلبة من خالل زفهمه للخصائ  العمكتة  -3

 هم ، واالهتمام حباجازهم وإشبا هال  هلؤالء الطلبة و إم انازهم و مش الز

ضبط الطلبة   ضاكة الدراةة و اليقظة ألش ال التسويمل الويت دحواول بعوض هوؤالء       -4

 الطلبة إضداثها ل 

اةتخدام الوةائو التعليمية املناةبة بالش و الوذ  دحقوق للطلبوة أكورب اةوتفادة مون        -5

 الدرس ل 

 ب  لمي و إنساني ل مواجهة الفكوت الفكدتة بني الطلبة بأةلو -6

 اةتخدام األةاليمل املوضو ية   زقوتم الطلبة ل  -7

 أن ت ون قدوة للطلبة ب و ما حتمله كلمة القدوة من معنرل  -8

 

 العالقة بني هذه األطراف :
 

تللم كي زتحقق للرتبية العملية أهدانها أن ز ون العالقة بني األطكاف الثالثوة الكئيسوية   

علم/ املتعاون، الطالمل/ املعلم(  القة ز املية زوضحها كلية العلووم الرتبوتوة   نيها ) اوامعة، امل

 باوامعة األردنية أتوا كالتالي:

 (3الشكل رقم )

 طبيعة العالقة بني األطراف الثالثة

 

 

 

 

 

 الجامعة

 المعلم المتعاون  الطالب المعلم
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 ضتر تتحقق هذا النموذج هناك شكو : 
 

 جيمل أن ت ون مجيع األطكاف ناهمني ألدوارهم ومسؤوليازهم بوضوحل  -1

مل أن ز ون قنوات االزصال مفتوضوة بوني األطوكاف بشو و جيود ولطيوف)دون وجوود        جي  -2

 ضساةية( و لر مستوى املسؤوليةل
 

وبال يفية نفسها جيمل أن ت ون االزصال والتفا و بني املعلم /املتعاون واملشكف اوامعي 

لتودرتمل  حبيث تستفيد الطكنان من خربة بعوهما بعوا وتتوصالن معا إىل حتقيق األهداف من ا

 امليدانيل
 

 أّما بالنسبة لطبيعة العالقة بني الطالمل واملشكف  ادة زوظف أو زعامو  لر أن الطالمل:

 رةول اوامعة إىل املدرةة والشخ  الذ  تنقو إىل املدرةة ما زعلمه من اوامعةل  -1

تنقو إىل اوامعة ما وجده   املدرةة من خوربات إجيابيوة أو ةولبية   ةوبيو التطووتك،        -2

طوتك دور املدرةة وأتوا إ طاء التغذتة الكاجعة للاامعوة حبيوث هوي األخوكى زطوور مون       ز

بكاجمها مبا تتناةمل مع الواقع   امليدان أو ضتر زغري من هوذا الواقوع   امليودان حبيوث     

زعمم الفائدة ليت نقط  لر الطلبة املعلمني ول ن  لر الطالب   املودارس مون خوالل زطوور     

 ري بعض السياةات الرتبوتة املعمول بهالأداء معلميهم وزغي
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 الفصـل الـرابـع 

 التـدريـس املصغـر

 

 مقـدمـة:
 

تستهدف هذا الفصو احلدتث  ن التدرتت املصغك بوصفه أضود أةواليمل التودرتمل الويت      

 صارت شائعة االةتخدام ةواء   بكامج اإل داد قبو اخلدمة أو التدرتمل   أثنائهال
  

للتدرتت املصغك نعالية كبرية   بكامج الرتبية العملية ، كما أةفك  ون ذلوك    و لقد أثبت

 البحث الرتبو    هذا ااالل 
 

 الفكت بني التدرتت املصغك و التقليد  : 
 

زدل  لر أننا أمام موقف زدرتسوي م ثوف  تلوف  ون املوقوف       Microإن كلمة مصغك  

( توضى الفكوت بني ضصتني : توتم   أوالهموا   1) التدرتسي العاد     دة أمور ل و اودول رقم

 إلقاء الدرس بطكتقة زقليدتة ، و تتم   ثانيتهما إلقاء الدرس نفسه بطكتقة التدرتت املصغك ل 
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 ( 1اجلدول رقم ) 

 الفرق بني التدريس التقليدي و املصغَّر

 التدريس املصغر احلصة العادية جمال املقارنة رقم

 

 

 

1 

 

 

 

 لبعد املعك ا

زتعدد اخلوربات التدرتسوية هنوا نقود     

ز ون  دة مفاهيم أو  ودة مهوارات أو   

  ددًا من احلقائق و املعلومات

زتالأ اخلربة التدرتسية هنا نال تتم 

إلقوواء أكثووك موون مفهوووم أو زعكتووف  

الطالب بأكثك من ضقيقوة معينوة أو   

 زدرتبهم  لر أكثك من مهارة ل

 

2 

 

 البعد السلوكي

 

األةوواليمل و اإلجووكاءات الوويت زتعوودد 

تقوم بها املعلم لتحقيق هودف الودرس   

)إلقوواء معلومووات أو شووكح مفوواهيم أو  

 زدرتت مهارات(  

تتم  وادة زوظيوف مهوارة زدرتسوية     

واضوودة ال زتعوودد معهووا إجووكاءات   

 التدرتت أو أةاليمل إلقاء التدرتت

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البعد البيئي

 

توووم الفصووو  ووددًا كووبريًا موون     (1

  الدارةني ل

 45زموون احلصووة توورتاوح بووني     (2

 دقيقة و ةا تني 

مصادر التغذتة الكجعيوة )النقود و    (3

 التقوتم( حمدودة و قد ال زوجد

الفكصة ضئيلة إن ط ز ن معدومة  (4

إل ووادة  زوودرتت احلصووة لوونفت  

 الدارةني ل 

 21ال تلتد  دد الدارةني  ون   (1

 دارةًا مع بعض االةتثناءات ل 

ال زلتد نرتة إلقواء الودرس  ون     (2

دقيقة مع اةتثناءات قليلوة   21

 ل 

زتعدد مصادر التغذتة الكجعيوة   (3

نهووي مووا بووني املوودرس نفسووه   

والدارةني والولمالء املالضظوني   

 وأخريًا املشكف 

دائكة التدرتت املصغك  ادة هي  (4

: زوودرتت : زغذتووة رجعيووة ، 

 إ ادة زدرتت
 

 مكونات التدريس املصغر: 
 

صغك تشتمو  لر  دد من العناصك األةاةية   ضوء العكض السابق تتوى أن التدرتت امل 

 و امل ونات، جنملها نيما تلي: 
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 معلومة معينة أو مهارة واضدة تكاد زعليمها ل  -1  

 مدرس حتت التمكتن ل -2 

 نصو صغري ل -3 

 نرتة زمنية قصرية لتدرتت الدرس ل  -4 

 مصادر متعددة للتغذتة الكجعية ل -5

 نكصة ملعاودة التدرتت ل -6
 

 ل التدريس املصغر:مراح

 أن التدرتت املصغك ميك مبكاضو مخت هي: Meirوتذكك جون ميئري 
  

 Recording   التسايو بالفيدتو ل -1 

  Reviewing  دراةة شكتط التسايو ل -2 

  Responding االةتاابة للشكتط بالتعليق و النقدل -3 

 Refining           زعدتو الدرسل -4 

         Redoing  درسلمعاودة زدرتت ال -5 
 

( و 214وتطلق  ليها ميئري اصطالح "الكاءات اخلمسوة ") رشود  أمحود طعيموة ، و     

بش و  ام مي ن القول : إن نرتة التودرتت املصوغك ثوك مبكاضوو مخوت رئيسوة تبينهوا الشو و         

 (:4رقم)



 ( مراحل فرتة التدريس املصغر4الشكل رقم )

 

 

 

 

 املدرس          

 

 الطلبة أنفسهم      مشرف   مشاهدة شريط الفيديو   تسجيل بالفيديو  

 

( 5)      ( تعديل الددرس     4)             (تغذية راجعة3)               االستماع لشريط الكاسيت ( حتليل    2تسجيل صوتي         ) ( تدريس 1)

 إعادة التدريس

 

 طلبة جدد     الزمالء       التذكري خبطوات الدرس    ال تسجيل  

 

 الطلبة             
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جدير بالذكر، أن عنصر التسجيل التلفزيوني ليي  ريرًاأ أساسيياأ ر بيرالت التيد ي       و

املصغر. إن وجوده بال رك حيقق الكثري لن الفوائد ؛ لنها أنه ميكِّن لين اا سيا النقيد اليذا ي     

الذي يقوم به املعلم نفسه ، إنه يستطيع  عرف عناصير القيوو و الفيع  ر اليد ذ اليذي ألقياه       

ادو عرض رريط التسجيل التلفزييوني، و لنهيا أن التسيجيل التلفزييوني ييسير ع لييا       مبجرد إع

التغذيا الرجعيا لن خمتل  أًرافها و جيعل النقد املوجِّه لل علم لن اآلخرين قائ اأ علي  أسياذ   

لوضوعي ال ختتل  بشأنه ذاكرو األفيراد . و لنهيا أنيه يفيفي علي  الع لييا التعلي ييا  يوييا         

جاذبيا  فوق بال رك جاذبيا الد ذ بدون التسجيل التلفزيوني . و أخيرياأ لنهيا   وجيعل للد ذ 

اال تفاظ بالن اذج اجليدو لن الد وذ بالشكل الذي ييسير اسيتادالها ر أايراض خمتلفيا بعيد      

 ذلك. 

 

فلي  ررًاأ الزلاأ أن يتم  سجيل اليد ذ بالفييديو لادالي  س  سي        00و لع هذا كله  

و األلر نفسه يصدق لع استادام الكاسي  ، إن وجوده يفيد الد ذ بال رك  بذلك اإللكانيات .

 و لكن ايابه ال يفقد التد ي  املصغر فاعليته ، أو يقلل قي ته ، أو يعوق  نفيذه . 

 

 منطلقات التدريس املصغر: 

 

املنطلق الرئيسي لفكرو التد ي  املصيغر هيي أن لين امل كين  زئيا ع لييا التيد ي  إ          

ت صغريو يسهل  علي ها و  عل ها. إن املعلم، لن خالل برالت التد ي  املصيغر، يسيتطيع   لها ا

 أن يبن  لنفسه  صيداأ ميكن  وظيفه ر قاعات الد ذ. 

 

 و بشيء لن التفصيل ميكن القول إن فكرو التد ي  املصغر  ستند إ  عدو لنطلقات لنها:  

 كن  طويره إ   د كبري . التد ي  سلوك ميكن حتليله إ  لها ات ك ا مي -1

 لن امل كن اكتساب لعظم املها ات التد يسيا بكفاءو كبريو .  -2

كثري لن األمناط السلوكيا اليت  عودهيا املعل يون ر  ييا هم ال  تفيق ليع  ليك الييت         -3

 ينبغي أن ميا سوها ر الع ليا التعلي يا . 
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 ر لعظم األ يان . ميا ذ بعض املعل ني التد ي  ر جو يشوبه التو ر  -4

التد ي  ع ليا سلوكيا عل  لستوى كبري لن التعقيد ، إنها  تطلب الت كن لن كثري  -5

 لن لها ات التفكري و اال صال و التفاعل لع الطالب.

إن لن امل كن ، عن ًريق التد يب ، أن يكتسب املعل ون القد و عل  حتليل سلوكهم  -6

    د كبري . التد يسي و نقده و التحكم فيه إ

يلعب التد يب عادو دو اأ لزدوجاأ ، فعن ًريقه يكتسب املعل ون اجلدد لين األمنياط    -7

 السلوكيا ، و عن ًريقه أيفاأ يتم  صحي  اخلاًئ لنها . 

إن لن رأن امل ا سا أن  زود املعلم خبربات لتعددو  ففي عل  كل ع ل يقوم بيه ر   -8

 نقله لن لستوى التجربا ر امل ا سا إ  لستوى  الفصل لعن  و  عل له داللا. إنها

 يعرف فيه سبب كل ع ل و لغزى كل أداء. 

 

 اخلصائص العامة للتدريس املصغر: 
 

 ر ضوء هذا  تف  لنا أهم خصائص التد ي  املصغر و جن لها في ا يلي:  
 

 الرتكيز عل   علم لها ات بذا ها .  -1

 و الد ذ(. قلا عدد الطلبا )اا يزيد لن فائد -2

 يقصر الزلن الذي يستغرقه الد ذ.  -3

 التحكم ر لعظم املتغريات.  -4

  عدد جهات التغذيا الراجعا.   -5

 فو يا التعزيز.  -6

  بسيط املوق  التد يسي اا يساعد ر إزالا التو ر.  -7
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 مزايا التدريس املصغر : 

 

 ا يلي: الستادام التد ي  املصغر لزايا ميكن إمجال أه ها في 

 

بالرام لن أن التد ي  املصغر يبدو و كأنه لوق   د يسي لصطنع ، إال أنه  يد ي  فعلي     -1

 يكتسب كل خصائص التد ي  احلقيقي و يشت ل عل  لكونا ه.

إن التد ي  املصغر خيف  لن  دو املوق  التد يسيي احلقيقيي ر الفصيل ، إذ يسيوده ر      -2

املتد ب ر  صا التد ي  املصغر يشعر بقيد  لين الثقيا     بعض األ يان جو لن التو ر ، إن

 ذلك لت كنه لن عناصر الع ليا التد يسيا و سيطر ه إ   د كبري عل  لتغريا ها. 

إن التييد ي  املصييغر خيفيي  ليين د جييا  عقيييد املوقيي  التد يسييي احلقيقييي ر الفصييل ،   -3

دودو ، والوق  قصري والطلبا فاحملتوى ر التد ي  املصغر بسيط ، و املها و التد يسيا حم

 قالئل . 

 راع  ر التد ي  املصغر قد ات املعلم و إلكانا ه ، إنه هو الذي خيتا  حمتوى الد ذ وهو  -4

 الذي حيدد املها و التد يسيا اليت يستادلها ، و هو الذي يفع خطا الد ذ. 

املاتلفا و ذلك بإ ا يا فرصيا   إن التد ي  املصغر ميِّكن املعلم لن إ قان املها ات التد يسيا  -5

  كرا  األداء . 

املوق  التد يسي ر  صا للتد ي  املصغر لوق  حمسوب اخلطوات ، حمدد اإلجراءات ،  -6

. ملصغر ميكن  دا كه و  الف  آثا ه قل فيه نسبا املااًرو و الفاقد . إن اخلطأ ر التد ي  ا

والل لتعيددو يتعيدى لعظ هيا قيد و     و خيتل  األلر بالنسبا للحصا العاديا  يث  وجد ع

 املعلم و  تاط  إلكانا ه . 

يتم ر التد ي  املصغر الرتكييز علي  لهيا ات  د يسييا بيذا ها . إن لين اليالزم ر بيرالت          -7

التد ي  الت ييز بني لا هو أساسي ال ان  عنه و لا هو ثانوي ال ييثثر ايابيه علي  لسيا      

تد ي  املصغر يلق  الفوء عل  املهيا ات الرئيسييا   الع ل أو حتقيق اهلدف . و ر برالت ال
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ر الوق  الذي ال يستنفذ املعلم جهده فيه ر اا سا لا ميكن له اكتسابه بالزلن أو اإلمليام  

 به بالقراءو . 

حيتاج اإلنسان عادو بعد كل ع ل يع له إ  أن يق  عل  لستوى أدائيه فييه و عفيرف  أى     -8

صغر يتيي  لل عليم أن يعيرف فيو  انتهياء  صيته كيي  ألقي          احمليطني به. و التد ي  امل

د سه، و أن يق  عل  إجيابيات األداء وسلبيا ه و ذلك لن خالل قنوات التغذيا الرجعيا 

 املاتلفا . 

 

 مهارات التدريس املصغـر:

  

سبق القول إن برالت التد ي  املصغر  ركز عل  املها ات األساسيا ، و  نتقيي لنهيا ليا     

انيا التد ب عليه و اكتسابه ر وق  قصري و بفاعليا أكيرب ، و ذليك لين أجيل  كيوين       رى إلك

 Allen صيد خيدم املعلم ر أدائه الفعلي بعد ذلك ر  جرات الد اسا ، و لقد ذكر كل لن ألين  

 ائداأ التد ي  املصغر ، أن لين خيالل بيرالت التيد يب علي  اسيتادام التيد ي         Cooper وكوبر

ا  عشرين لها و  د يسيا يرى أنها صاحلا لل علم لع اختالف املرا ل التعلي ييا  املصغر ثم اختي

 (.ا )ابتدائيا ، إعداديا ، ثانويااليت يد ذ هل

  

و لقد ثبي  جنياا التيد ي  املصيغر بكفياءو كيبريو ر  ن ييا هيذه املهيا ات و إكسيابها           

فيها أسلوب حتليل امله يا   لل عل ني . و لقد مت حتديد هذه املها ات لن خالل د اسات استادم

Task analysis   و ذلك للتعرف عل  خمتل  أركال األداء اليت يقوم بها املعلم ر الفصل . ثيم مت

حتليل هذه األركال املاتلفا لين األداء إ  لكونا هيا السيلوكيا الييت سياعدت ر وضيع برنيالت        

 ا ات:للدا سني لن أجل اكتساب كل لنها و في ا يلي عرض ألهم هذه امله

  

الطالقا ر إلقاء األسئلا : و يقصد بذلك أن يكيون املعليم قياد اأ علي  إلقياء أكيرب عيدد لين          -1

األسئلا ، و  ست د هذه املها و أه يتها لن  قيقا لثداها أن كثرياأ لن املعل يني مييليون إ    

عا لن استادام ًريقا احملاضرو ر التد ي  فيستأثرون بالوق  كله وكأنهم حياضرون ر قا
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قاعات اجلالعا . و لقد استهدف  يد يب املعل يني علي  لهيا و الطالقيا ر إلقياء األسيئلا        

  عويدهم منطاأ جديداأ للتد ي  خمتلفاأ ع ا ألفوه. 

 

التع ق ر إلقاء األسئلا : و يقصد بذلك أن يكون املعلم قاد اأ علي  إلقياء أسيئلا  قتفيي لين       -2

طحيا ، و ميكن أن يتم ذلك عين ًرييق عيدو أسياليب     الطلبا أن يتاطوا  دود اإلجابا الس

لنها : أن يطلب املعلم لين الطلبيا لعلوليات إضيافيا ، و لنهيا أن، يطليب لينهم  علييل         

  Refocusingإجابا هم و عدم االقتصا  عل  إلقائها . و لنها أن يطلب لنهم إعيادو الرتكييز  

احلديث و إبداء وجهات نظر  عل  جوانب لعينا ، و لنها استدعاء ًلبا جدد لل شا كا ر

أخرى . املهم ر هذا كله أن يكون املعلم قياد اأ علي  إلقياء السيثال اليذي يسيتثري إجابيات        

 لتعددو أرد ع قاأ و أكثر مشوالأ. 

 

 

إلقاء أسئلا ذات لستويات عليا ر لرا ب التفكري :  تد ج األسئلا، ك ا نعلم ، لين  ييث    -3

لإلجابا عنها، لنها لا هو  ذكري يقتصير األلير فييه علي      لستويات التفكري اليت  تطلبها 

اسرتجاع لعلولات أو لعا ف كان قد د سها الطالب لن قبل ، و لنها لا يقتصر األلر فييه  

عل  ذكر أمساء أرياء  د كها احلواذ ، و لنها لا يقتصر األلر فيه عل   قرير ريء ليا أو  

تع يم أو  طبيق لبدأ ، إن السيثال اجلييد    قيقا لعينا ، ك ا أن لنها لا يتطلب اخلروج ب

 هو ذلك الذي يستثري قد ات الطالب عل  أن يطبقوا املبادئ و األفكا  ال أن يتذكروها فقط.

  

إلقاء أسئلا ابتكا يه : لن األسئلا لا يتطلب إجابيات ال جييوز احلكيم عليهيا بالصيحا أو       -4

، و اليت  تسع  Open- endedجابات إنها عادو لن األسئلا احلرو أو لطلقا اإل 00باخلطأ 

لتش ل وجهات نظر خمتلفا أو آ اء لتباينا لكل لنهيا ليا يثييدها. إن لثيل هيذه األسيئلا       

يتطلب لن الطلبا االبتكا  ر إجابا هم و فرض الفروض و التفكري ر بدائل  تعيدى ليا هيو    

ا هيو  قلييدي إ    لعروف إ  لا هو اري لعروف ، و لا هو لتوقع إ  لا هو اري لتوقع، ول

 لا هو لبتكر.
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التعزيز: استادام التعزيز املناسب لها و  ئيسييا لين لهيا ات التيد ي  اجلييد ، إن لين        -5

خصائص املعلم اجليد القد و عل   عزيز السلوك املطلوب ، و إلقاء كل يات الثنياء والتقيدير    

 ن قد ها. ر لكانها املناسب ، و بالشكل الذي ال يقلل لن قي تها أو يزيد ل

 

 عرف ليدى اهت يام الطلبيا و انتبياههم: إن لين خصيائص املعليم اجلييد أن يكيون واعيياأ            -6

باهت الات الطلبا، يقظاأ النتباهم. إن مثا أليو اأ  كشي  لل عليم عين ذليك بوضيوا، لثيل        

إرا ات الوجه و  ركات اجلسم و التعبريات املاتلفا اليت  صد  لن الطلبا واليت  كشي   

باههم. و لن خالل هذه الدالئل املاتلفا يستطيع املعلم أن حييدد ليا إذا كيان    عن لدى انت

يست ر ر ًريقته أو يعدهلا أو يغريها متالاأ . ك ا أنه يستطيع أن حيدد لسيتوى إيقاعيه ر   

الشرا، إلا أن يسرع أو يبطئ. و هذه املها و لن بني املها ات اليت ميكن للتد ي  املصيغر  

 ل ني. أن ين يها عند املع

 

السلوك اري اللفظي: السلوك الذي يصد  لن املعلم ر الفصل نوعان: سيلوك لفظيي وسيلوك     -7

اري لفظي. و لن املال ظ أن السلوك اري اللفظي لع أه يته البالغا ر الع ليا التد يسيا إال 

فظي أنه ال حيظ  باهت ام سواء ر إعداد املعل ني أو  وجيههم. ولن أركال السلوك اري الل

أن يوجِّه املعلم الطلبا ليي  عين ًرييق التحيده لعهيم وإمنيا بإصيدا  إميياءات لعينيا أو          

 بالص   ذي الداللا ر بعض املواق . 

 

التل ي : لن خصائص املعلم اجليد أن يعايش الطالب في ا يقوله لن إجابات و لا يبديه لن  -8

ل يحات  ستحثه عل  أن يست ر آ اء ولا يطر ه لن أفكا ، فيقدم له بني احلني و احلني  

ر  ديثه ليا دام هيذا احليديث لراوبياأ فييه. إن لين ريأن التل يحيات  عزييز اإلجابيات           

الصحيحا و شجيع الطالب عل  االسرتسال ر احلديث، و زيادو فرصته لإلبداع واالبتكا . 

 والتد ي  املصغر أسلوب ميكن عن ًريقه إ   د كبري  ن يا هذه املها و.

  

تهيئا: و يقصد بذلك أن يأ ي املعلم لن أركال السلوك لا يهيئ الطيالب لنشياط  علي يي    ال -9

لعني، لن ذلك لثالأ الت هيد بطريقا جذابا لبعض أوجه النشاط أو إلقاء أسئلا  هيئ أذهان 
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الطلبا ملوضوع الد ذ أو عرض صو و أو استغالل  ده جاٍ  أو ًرا لشكلا. إن لين ريأن   

 أن خيلق أًرا لرجعيا  يسر  دوه اال صال عل  أك ل وجه اكن.  هذا السلوك الت هيدي

 

 نويع املثريات: لن خصائص املعلم اجلييد أن ينيوع لين أريكال السيلوك اللفظيي و ايري         -10

اللفظي اا يبعد عن احلصا رب  امللل وجو الر ابيا . و لين ريأن هيذا التنيوع أن حييتفظ       

 علهم أكثر لشا كا ر احلصا.بانتباه الطلبا و يبق  عل  يقظتهم ، و جي

 

اإلمتام:  ر بط هذه املها و مبها و التهيئا السابق احلديث عنها ، ويقصد باإلمتام هنيا أن   -11

يعرض املعلم لعلولات الد ذ ر إًيا  حيي  الطلبيا فييه مبنطقييا العيرض وسياللا نظيم         

نطقي يربط بني القديم األفكا . إن لن خصائص املعلم اجليد أن يقدم املادو العل يا برت يب ل

و احلديث لن األفكا  ، وبني املقدلات و نتائجها وبني بدء احلديث وختاله، اا يسياعد  

 الطلبا عل  فهم هذه املادو و ذكرها ، ولن ثم حيسون بالقد و عل  اإلجناز.

 

ائها و إلقاء احملاضرو: اهلجوم عل  احملاضرو لصد ه ا باع املعل ني أساليب  قليديا ر إلق -12

عدم اا سا املها ات الواجبا جلعل احملاضرو أكثير فاعلييا وأقيد  علي  حتقييق اهليدف       

لنها. و يستهدف  د يب املعل ني عل  إلقاء احملاضرو عن ًريق استادام التد ي  املصيغر  

إكساب هثالء املعل ني املها ات الواجب  وافرها عند احملاضر اجلييد، لين هيذه املهيا ات     

، واستادام الوسائل املعينا ، و هيئيا الطلبيا لسيرعا اإليقياع ر احليديث ،      ًريقا اإللقاء

لنطقيا العرض ، وأسلوب التكيرا  ، وايري ذليك لين لهيا ات حتقيق أكيرب اسيتفادو لين          

 احملاضرو كطريقا لن الطرق العالا للتد ي . 

 

د باملفياهيم و  استادام األلثلا : األلثلا ضرو يا للع ليا التد يسيا ، فهيي  وضي  املقصيو    -13

العبا ات و االصطال ات املاتلفا ، و يتفي ن االسيتادام اجلييد لللثليا البيدء بالبسييط       

لنها، و املتصل خبربات الطلبا السابقا ، ك ا يتف ن  بط هذه األلثليا باملبيادئ واألفكيا     

عليم  اليت عل ها الطلبا ، ولن امل كن استادام األلثلا أسيلوباأ لين أسياليب التقيويم، إن امل    

 يستطيع التحقق لن لدى فهم الطلبا للد ذ إذا استطاعوا ضرب ألثلا لتصلا مبا يشر ه. 
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فن املراجعا : ليس  املراجعا جمرد  كرا  عشيوائي ليبعض املفياهيم واألفكيا . إنهيا فين        -14

يستطيع املعلم اجليد استث ا ه و حتقيق أهداف لتعددو لن خالله . إن لين ريأن املراجعيا    

 Key pointsي  املفاهيم و  ثبي  األفكا  ، و إبراز النقاط األساسيا أو احلاك ا اجليدو  وض

و عرض وجهات نظر خمتلفا للقفيا الوا دو . إن االستادام اجليد لل راجعا يزيد الع ليا 

التعلي يا ثراء ، و يعزز ليا ييتم  د يسيه ، و يثكيد الفهيم الصيحي  و يبعيد لظيان الفهيم          

  املراجعا  وظيفاأ جيداأ لن بني املها ات اليت ميكن  ن يتهيا عين   اخلاًئ . و لها و  وظي

 ًريق التد ي  املصغر إ   د كبري . 

و لل راجعا أنواع يستطيع التيد ي  املصيغر  يد يب املعل يني عليهيا ، لين هيذه األنيواع:         

،  Simple repetition، و املراجعييا البسيييطا   Literal repetitionاملراجعييا احلرفيييا 

، واملراجعيا   Cumulative، و املراجعا الرتاك يا  Spacedراجعا املوزعا )عل  فرتات( وامل

 .Massedالشاللا 

 

إك ال اال صال : بالرام لن احلاجا إ  الوضوا ر ع ليا اال صال ، إال أنيه ال يراعي  ر    -15

األلير سيهالأ    أ يان كثريو اا يعوق اال صال الكالل بني البشر . و لن املعل ني لين يتصيو   

مبجرد رر ه ملفهوم لعني أو  قدميه لعلولا حمددو ، لعتقداأ أنه بذلك قد استوف  له ته، 

لتايالأ أن الطلبا مجيعاأ قد فه وا لا قال ، و استوعبوا لا ررا ، ر الوق  الذي يفتقدون 

ا هم فيه لقولات اال صال اجليد ، و يستهدف  د يب املعل ني عل  هذه املها و  ن يا قيد  

عل  التعبري الواض  و إرعا هم بأه يا هذا الوضيوا ، و دو ه ر جنياا الع لييا التعلي ييا     

 والتعل يا. 

 

 نسبية املهارات : 
 

وجيد  بنا قبل االنتهاء لن احلديث عن املها ات ، اإلرا و إ  أن كل لها و لين هيذه      

 املها ات  أخذ ًابعاأ خاصاأ خيتل  باختالف كل لن : 

  

املواد الد اسيا : فال رك أن أداء هذه املها ات ر  صا للغا العربيا خيتل  إ   د لا عن )أ( 

أدائها ر  صا للغا اإلجنليزييا ، و هيي ر   صيص اللغيات ختتلي  عنهيا ر  صيص        
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الرياضيات و العلوم الطبيعيا . املهم أنه ال  وجد مسات ثابتا وخصائص لطلقا  ت يز بهيا  

 لنظر عن املواد الد اسيا اليت  طبق فيها. هذه املها ات بصرف ا

 

)ب( الصفوف: فال رك أن أداء هذه املها ات ر  صا لطلبا الص  السابع ختتل  عن أدائها 

 ر  صا لطلبا العارر. وهي ر هذه املر لا ختتل  عنه ر املر لا الثانويا. 

 

رك أن أداء هذه املها ات لين لعليم   )جي( املعل ني : املعلم سيد الع ليا التعلي يا بال لنازع و ال 

 ذي خربو خيتل  عن أدائها لن لعلم  ديث. 

 

)د( اهلدف لن الربنالت : إن أهداف برالت إعداد و  د يب املعلم  ينعك  علي  نيوع املهيا ات     

 املطلوب إكسابها هلم و القد ات املرجو  ن يتها لديهم . 

 

 معايري برنامج التدريس املصغر: 

 

يسييتادم فيه أسلوب التد ي  املصغر لعايري ينبغي أن ُ رَاع . وفي ا يلي  إلعداد برنالت 

 أهم هذه املعايري: 

 

ينبغي التحديد الدقيق لل ها ات املطلوب  ن يتها عند الدا سني : إن الوضوا ر هذا األلير   -1

 لن رأنه أن يقي برنالت التد ي  املصغر لن التابط و ضياع اجلهد في يا ال نفيع فييه و ال   

جدوى لنه . و في ا يلي عدد لن اخلطوات اليت جيب املرو  بها لن أجل صيااا األهداف 

 السلوكيا بوضوا : 

)أ(   جيب أوالأ  عرُّف األهداف العالا للتد يب ثم  رمجيا هيذه األهيداف إ  لسيتويات     

 أداء ذات كفاءو عاليا يرج   وصيل الدا ذ هلا . 

األداء السيابقا إ  أجيزاء صيغريو ولر بيا      )ب( جيب حتليل كل لسيتوى لين لسيتويات   

 بشكل لنطقي يصل بالدا ذ ر نهايا األلر إ  املستوى املراوب. 
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)جي( جيب صيااا كل جزء لن هذه األجزاء الصغريو ر ركل هدف سلوكي لناسيب ألن  

 يشت ل عليه برنالت التد ي  املصغر. 

 لا يلي:  ويقصد مبناسبا اهلدف السلوكي لربنالت التد ي  املصغر

 أن اهلدف ميكن حتقيقه ر د ذ وا د .  -

أن اهلدف لصوغ ر ركل عبا ات سلوكيا ، أي حتدد لنا بالفبط لا جييب أن   -

 يقوم به الدا ذ نفسه ر نهايا الد ذ . 

أن اهلدف حيدد لنا الشروط اليت جيب أن ينفذ بها ، و الوسيائل الييت ميكين     -

 ق هذا اهلدف. لال ظتها و احلكم لن خالهلا عل  لدى حتق

اد د ذ لكل هيدف لين هيذه األهيداف     )د(  مبجرد حتديد األهداف السلوكيا ينبغي إعد

أولويييات  تكالييل فيهييا هييذه  قييدميها ر برنييالت التييد ي  املصييغر عليي  أسيياذ و

 ، و يتحقق ر ضوئها األثر املراد . األهداف
 

بها لين خيالل برنيالت    وقد ُ عزى الدعوو إ  التحديد الدقيق لل ها ات املنشود إكسيا 

التد ي  املصغر بالتحليل الصغري جداأ لكل أركال األداء إ  الد جا اليت يقحم فيها 

البا ث كل لها و يقرت ها البعض، ايا جيعيل الربنيالت لتا ياأ باملهيا ات الييت       

 ستغرق وقتاأ ًويالأ فيه اا يفقد الربنيالت فاعليتيه ، و يقليل لين أثيره ، و  فييع       

 ز عل  املهم لن هذه املها ات. فرصا الرتكي

 

ينبغي أن  كون املها و املراد إكسابها للطلبيا لتناسيبا ليع لفي ون اليد ذ املقير  علييهم :         -2

ولتفقا لع اخلطا العالا لل نهت الد اسي لن  يث وضعها الزلين ، اا ال حييده إخيالالأ   

 فيه أو إ باكاأ لل عل ني .

  

 املرو الوا دو للتد ي  املصغر بني مثانيا وعشرو دا سيني:  يففل أن يرتاوا عدد الدا سني ر -3

إن الع ل لع عدد أقل لن هذا ال يستحق اجلهد املبذول فيه ، ك ا أن الع ل لع عيدد أكيرب   

لن ذلك ال حيقق الفائدو املرجوو  يث ال يتيي  فرصيا لكيل دا ذ للتيد ب علي  املهيا ات       

 املنشودو باملستوى املنشود. 
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ع د البا ث انتقاء دا سني اتازين لربنالت التد ي  املصغر : إن الوضع األلثل جيب أال يت -4

هنا هو االختيا  العشوائي للدا سني أو أخذهم مبا بينهم لن  فاوت ر القيد ات واخيتالف   

ر اخلصائص و اإللكانيات خاصا إذا كانوا لن ًلبا املدا ذ. إن ذلك لن رأنه أن يفيفي  

ذ ملا عند الدا سني لن دافعيا و يبعد عن الربنالت أيفاأ رب  امللل عل  الربنالت  وا احل ا

 ومسا التكل . 

 

ينبغي أن يرتاوا زلن احلصا بني عشر دقائق و نصي  سياعا: إن التحدييد اليدقيق ليزلن       -5

احلصا الوا دو ر برنالت التد ي  املصغر يعت د عل  عدو لتغريات ، لنها عدد املهيا ات  

ا سني ، و لنها عدد الدا سني أنفسهم و لنها الفرتو املاصصيا للتيد ي    املراد إكسابها للد

املصغر. و يقدم البعض  صو اأ للزلن األلثل حلصا التد ي  املصغر ك ا يلي : أ بيع دقيائق   

 للتد ي  و ثاله دقائق للنقد ثم ثاله دقائق أخرى ملعاودو التد ي . 

 

ففل عدم االقتصا  علي  لصيد  وا يد هليا:     ينبغي  عدد لصاد  التغذيا الراجعا،  ولن األ -6

ف ن األففل أن يشرتك كل لن املشرف أو امليد ذ األصييل ، واليزلالء، والطلبيا ر نقيد      

الطالب الذي يقوم بالع ل. ك ا أن مثا لصد اأ هالاأ لن لصاد  التغذيا الراجعيا ذليك هيو    

ففيل أن يعياد   التسجيل التلفزيوني كل ا مسح  الظروف و اإللكانييات بيذلك، ولين األ   

الشريط مبجرد  سجيل األداء  ت   تاا فرصا النقد الذا ي بالنسبا للطالب ك يا يسيتثري   

 محاذ الزلالء و الطلبا وُيففي عل  احلصا  يويا كبريو.

 

ينبغي  قسيم الدا سني إ  جم وعات  تكون لن أ بعا أو مخسا لن الدا سيني: إن ذليك       -7

علييا ر الربنيالت ،  ييث يقيوم األفيراد ر كيل جم وعيا        حيقق لنا قد اأ كيبرياأ لين الفا  

 مبساعدو بعفهم بعفاأ، و يستثري ذلك فيهم  وا املنافسا  ت   ربز اريها. 

 

ينبغي إعطاء الدا ذ الذي سيقوم بإعداد د ذ لصيغر املسيئوليا كالليا: سيواء ر ًريقيا         -8

بالتسيجيل وذليك  تي  ال    إعداد الد ذ أم ًريقا إلقائه، أم  نظييم اإللكانيات اخلاصيا    

 يعزى جنا ه أو فشله إ  عوالل أخرى أو أسباب خا جا عن إ اد ه.
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ينبغي إرراك الدا سني ر خمتل  خطوات إعداد برنالت  يد ي  لصيغر أو  نفييذه :لين        -9

 يث التاطيط له، أو حتديد املها ات أو إعداد الد وذ أو  يوفري اإللكانييات أو  نفييذ    

إن ر ذلك  قديراأ لشاصيات الدا سني و إرعا اأ هلم باملسيئوليا ، ففيالأ   الربنالت نفسه. 

 عن أنه ر ذا ه  د يب ع لي جيد هلم.

  

ينبغي ر  صا التد ي  املصغر أن  تنوع لسئوليات الدا سني: ال أن يقولوا مجيعاأ بع يل   -10

مللل و الفتو . ك ا وا د يتكر  بعددهم . إن  كرا  أداء الع ل الوا د لن رأنه إراعا  وا ا

أن فيه ضياعاأ للوق  و  بديداأ للجهد . لذا يففل أن يتناول الدا سون ر احلصا الوا دو 

أكثر لن لها و أو أكثر لن فكرو يقولون بتد يسها. ففي  صا للتفسري ليثالأ ميكين أل يد    

عنياه ،  الدا سني القيام بتالوو النص و البالاا و ميكن آلخر ررا النص  التأكد لن فهم ل

بين ا يقوم دا ذ أخر بشرا بعض اجلوانب النحوييا فييه ، بين يا يقيوم ثاليث بتيد يب       

 الطلبا عل  الشرا التفصيلي لبعض اآليات وهكذا  تعدد أوجه النشاط ر احلصا الوا دو. 

 

، فهي  دد نشاط الدا سني و  تيي  هليم فرصيا التعيرف علي  ًريقيا       هلذه الطريقا عدو لزاياو

و املقا نيا بيينهم ر    ، ك ا أنها  نبهم املرو  خبربو املنافسا البغيفيا عات خمتلفا د ي  لوضو

 . نقطا وا دو

 

 اإلعداد لربامج التدريس املصغر:

  

ينبغي عند اإلعداد لربالت التد ي  املصغر اإلجابا عن األسئلا اآل يا والتأكيد لين  يوافر     

 اإللكانيات اليت  تطلبها.

الييت جييب أن يشيت ل عليهيا الربنيالت       Competenciesل الكفاييات  لا املها ات أو أركا -1

 ويد ب الدا سني عليها ؟ 

 لن هم الدا سون الذين جيب  ن يا املها ات السابقا لديهم و لا خصائصهم ؟  -2

 لا لوقع التد ي  املصغر ر الربنالت التعلي ي ككل ؟  -3
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 ر ؟ لن الذين سيقولون بإعداد الد وذ ر برنالت التد ي  املصغ -4

 أين سيتم  نفيذ برنالت التد ي  املصغر ؟ و إ  أي لدى يناسب املكان إلجراء هذا الربنالت؟  -5

 لت  سيتم  نفيذ الربنالت ؟ و إ  أي لدى يس   الوق  املتاا لتنفيذه ك ا ينبغي ؟  -6

 لا لدى  وفر إلكانات التسجيل الصو ي أو التلفزيوني؟ -7

 ون بالتسجيل ؟ إ  أي لدى يتوفر اخلرباء الذين سيقول -8

لا نوع اجل هو  الذي سيشهد برنالت التد ي  املصيغر ؟ هيل هيم الدا سيون فقيط أو ًلبيا        -9

 املدا ذ أو كاله ا ؟

 إ  أي لدى ستتاا فرصا إعادو التد ي  لكل لتد ب )إن وجد( ؟  -10

لن الذي سيتو  نقيد املتيد ب ؟ هيل زليالمله املد سيون ؟ أو الطلبيا اليذين  يد ذ هليم           -11

 ملشرف ؟ احلصا؟ أو ا

 لا لوقع النقد الذا ي لن التغذيا الراجعا ر الربنالت ؟  -12

 هل يتطلب األلر  د يب لن سيتولون النقد عل  كيفيا النقد ؟  -13

لا لعايري  قويم املشرف لل تيد بني ؟ و ليا لوقيع اليد جات الييت حيصيلون عليهيا لين          -14

 الربنالت التعلي ي ككل ؟ 

 

 : خطـــة الــدرس
 

 الد ذ ر  صا التد ي  املصغر عل  عناصر  ئيسا هي : ينبغي أن يشت ل  

  ا يخ احلصا .   -1

 الفرقا الد اسيا )اليت يفرتض أن املتد ب يعد للتد ي  فيها(.   -2

 عنوان الد ذ )املوضوع الذي سيتناوله املتد ب( .  -3

املها و املراد التد يب عليها )إلقاء أسيئلا ، ريرا كل يات صيعبا ، إجيراء  ربيا         -4

 اخل( .  00000 شغيل ليكروسكوب صغريو ، 

 األهداف السلوكيا املراوب حتقيقها ر زلن احلصا .   -5

 خطوات إلقاء الد ذ .   -6
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األساذ العل ي لل ها و املراد التد يب عليهيا و اخلطيوات الييت يسيري فيهيا إلقياء         -7

 الد ذ. 

 الوسائل التعلي يا املستادلا .   -8

 أساليب التقويم .  -9

اليت يستفيد لنها الدا سون و الطلبيا مبيا ر ذليك الكتياب      لصاد  الد ذ )املراجع  -10

 املد سي املقر ( . 

 

 و في ا يلي منوذج ألداو لوضوعيا لتقويم  صا التد ي  املصغر: 
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 (2جدول رقم) 

 *مقياس تقويم أداء الطالب يف حصة التدريس املصغر

 

 

 الرقم

 

 املهارات التدريسية

 مســــــتويات األداء

 ممتاز

5 

 جيد جدًا

4 

 جيد

3 

 مقبول

2 

 ضعيف

1 

      إجكاء التهيئة للدرس 1

      إ الن أهداف الدرس 2

       كض الدرس 3

      اةتخدام طكت التدرتت 4

      االلتلام بقوا د اخلط 5

      زوظيف الوةائو التعليمية 6

      اةتخدام اللغة الفصحر 7

      اإللقاء الصحيى و املعرب 8

      االةتعانة باألنشطة املصاضبة 9

      التفا و داخو الصف 11

      ضبط الصف 11

      ربط الدرس مبواقف احلياة 12

      التقوتم البنائي 13

      زعلتل اإلجابات الصحيحة 14

      زصوتمل األخطاء 15

      زوزتع زمن احلصة 16

      إنهاء الدرس 17

      التقوتم النهائي 18

 1997 -سلطنة عمان  –كلية الرتبية جامعة السلطان قابوس  *
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وبعد: نإن:التدرتت املصغك ، شأنه شأن غريه من االةرتازيايات التعليمية املختلفة ،  

جمكد أةلوب من أةاليمل التدرتمل، تتوقف جناضه أو نشله  لر الطكتقة اليت تسوتخدم بهوا ،   

نليت كو ضدتث تنبغي اةتخدامه اكد ضداثته، وليست كفاءة الشيء   جمال معوني مسِّووغا   

   جمال آخكل الةتخدامه 
 

لقد كان املعلم ةيد العملية التعليمية وةيظو ةيدها، مهما زنو ت طكت التدرتت أو 

 اةتادت أةاليبهل 
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 الباب الثاني

 األهداف الرتبوية وطرائق التدريس
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 الفصـل اخلـامـس 

 األهـداف التـربـويـة

 

 مقـدمة: 
 

أهم املهارات اليت تنبغي أن ت تسبها الطالمل/املعلم صياغة اهلدف صوياغة إجكائيوة    من 

ةليمة مي ن   ضوئها وضع خطة الدرس ، و إلقاؤه ، و قياس أثكه ، ثم زنمية املهارات الالزمة 

لتحقيق اهلدفل وتستهدف هذا الفصو احلدتث  ن موقع اهلدف الرتبوو  مون بكنوامج الرتبيوة     

 العمليةل 
 

 يـة الصيـاغـة اإلجـرائيـة لألهـداف:أهم
  

 زتمثو أهمية الصياغة اإلجكائية لألهداف نيما تلي: 

 التحدتد الواضى و الدقيق ملا تكاد حتقيقه و الوصول إليه ل  -1

 املسا دة   اختيار احملتوى العلمي الذ  دحقق هذه األهداف ل   -2

 ةبة ل ث ني املعلم من اختيار طكتقة التدرتت املنا  -3

حتدتد أةاليمل التقووتم املناةوبة و صوياغة األةوئلة بالشو و الوذ  تتمشور موع الصوياغة            -4

 اإلجكائية لألهداف ل 

إبكاز مواطن اخللو   العملية التعليمية  ند العال  ن حتقيق ما تكتده املعلم نقود زععكتوف     -5

 إىل الطكتقة أو احملتوى أو الوةيلة أو غريهال 
 

 شروط األهـداف:
 

نيما تلي بعض شكو  األهداف اإلجكائية، و هي اليت زهمنا أكثك   هذا املكشد نوجلهوا  

 نيما تلي: 

 

صياغة اهلدف    بارات زوضى نووع السولوك املوكاد القيوام بوه وتعورب  ون النوازج املتوقوع           -1

 ضدوثهل
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 نسبة هذا السلوك إىل الطالمل ، أ  املتعلم ، إذ هو حمور االهتمامل -2

  اختيوار ال لموات و املصوطلحات بالشو و الوذ  تلتوو اللوبت و كانوة اضتمواالت          الدقوة   -3

 الغموضل 

ذكك احلد األدنر من األداء كأن تقول الطالومل/املعلم: أن تقوكأ الطالومل ثالثوة أةوطك قوكاءة        -4

 صحيحة وحوتًالأو أن تتلو  شك آتات من القكآن ال كتم مكا يًا قوا د التاوتدل 

اةتعمال املصودر املوؤول، وتفووو بودء قائموة األهوداف باةوتعمال كلموة         صياغة األهداف ب  -5

 "تتوقع" ضيث إن األمك مازال   طور أمو احلدوث و ليت   ض م التأكد منه ل 

 االقتصار  لر  دد حمدد من األهداف اليت مي ن حتقيقها و من ثم قياةها ل    -6
 

 أنواع األهداف:
 

 

 سمل هدف التقسيم كالتالي:زنقسم األهداف إىل أنواع كثرية ض
 

من ضيث اللمن: هناك أهداف طوتلة املدى زستغكت زمنا طوتاًل   التنفيوذ وأخوكى قصورية     -1

 املدى ال زستغكت زمنا تذككل

من ضيث التنفيذ: هناك أهداف  اجلة تللم زنفيذها اآلن وأخكى آجلة مي ون أن نتوأخك      -2

 زنفيذهال

ك  لر قواتا داخلية وأخكى  كبية ثتود إىل  من ضيث احلككة : هناك أهداف حملية زقتص -3

 املنطقة العكبية وثالثة  املية زعلق بقواتا دولية معينةل

 من ضيث ااال : هناك أهداف معكنية وأخكى وجدانية وثالثة مهارتةل -4

من ضيث العموم: هناك أهداف  امة تتسع نطات زنفيذها وأخكى خاصة تتحدد جماهلوا     -5

 هلذا النوع من التقسيم بشيء من التفصيو لشيو ه   مناهانالنطات معني ل وةوف نعكض 
 

 

 األهداف العامة واخلاصة:
 

 من بني أنواع زقسيمات األهداف زقسيمها إىل أهداف  امة وأخكى خاصةل

 وتقصد باألهداف العامة زلك اليت زتونك نيها الشكو  التالية:
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 دًالتستغكت زنفيذها مكضلة زعليمية كاملة وليت صفا واض -1 

 تشرتك   زنفيذها أكثك من مادة دراةة وليت الرتبية اإلةالمية وضدهال -2

 مصوغة بعبارات غري ةلوكية زصف أضيانا ما تقوم به املعلم وليت ما تقوم به الطالملل -3

 ختلو من ذكك احلد األدنر لألداء ضيث تتسع نطاقهال -4
 

 بينما زتصف األهداف اخلاصة مبا تلي:

 معني وليت مكضلة كاملةل ختت  بصف دراةي ل1

  ت  مبادة دراةية معينة قد ال زشرتك مادة أخكى معها   حتقيقهال ل2

 زصف ما تقوم به املتعلم وليت ما تقوم به املعلمل ل3

 مصوغة بعبارات ةلوكية زشتمو  لر احلد األدنر من األداءل ل4
 

 تصنيـف األهـداف: 
 

  و الوجوداني )أو القلوأ أو   زصنف األهوداف إىل ثالثوة جمواالت : هوي ااوال املعوك       

 االنفعالي( وااال املهار  )أو النفت ضككي(ل 
 

ااال املعك  : زتدرج املسوتوتات املعكنيوة ضسومل زصونيف بلووم مون العمليوات العقليوة          ( أ)

 البسيطة )زذكك( إىل العمليات املتقدمة )زقوتم( كالتالي : 

 زقوتم -6  

 زككيمل -5   

 حتليو -4    

  زطبيق -3     

 نهم  -2      

 زذكك  -1       

 ومن أمثلة أهداف الرتبية اإلةالمية   ااال املعك  ما تلي:

 أن تربهن الطالمل  لر قدرة اهلل املطلقةل  -1

 أن تشكح ض م اإلةالم   نوائد البنوكل -2

 أن تعدد مصادر التشكتع   اإلةالمل -3
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 أن تتعكف  لر رأى غري املسلمني   اإلةالم وقواتاهل -4 

 تطبق املعاني اليت وردت   اآلتات ال كمية   مواقف ضيازيةلأن  -5

 أن مييل بني الفلسفات البشكتة والقيم اإلةالميةل -6
 

)ب( ااال الوجداني: زتودرج كوذلك مسوتوتات ااوال الوجوداني مون التقبوو إىل" التمييول"         

 كالتالي: 

 التمييل  -5  

 التنظيم  -4   

 التقييم )أو التقيد(  -3    

 االةتاابة  -2      

 التقبو  -1       

 ومن أمثلة أهداف الرتبية اإلةالمية   ااال الوجداني ما تلي:

 أن تعتل مببادو دتنه القوتمل -1

 أن مييو إىل االقتداء بسرية الكةول صلر اهلل  ليه وةلمل -2

 أن تنفك من أةاليمل ال سمل غري املشكوعل -3

 لف أوحاء العاطلأن تقدر واجبازه وحو اخوزه املسلمني   خمت -4

 أن تتعود أداء الشعائك واملناةك اإلةالميةل -5

 أن دحرتم ثقانة اآلخكتن وإن ط تقبلهال - 6 
 

)جو( ااال املهار  : زندرج مستوتات ااال املهار  أو النفت ضككي بني "االةتقبال" إىل " 

 التنظيم و االبت ار" كالتالي: 

 التنظيم و االبت ار  -7  

 ف الت ي -6   

 االةتاابة املككبة  -5    

 االةتاابة املي اني ية -4      

 االةتاابة املوجًّهه -3        

 التهيئة  -2         

 االةتقبال -1               
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 ومن أمثلة أهداف الرتبية اإلةالمية   ااال املهار  ما تلي: 

 تدلأن تتلو اآلتات ال كمية زالوة صحيحة مكا يا قوا د التاو -1

 أن تسلك ةلوكا ضسنا   زعامله مع اآلخكتنل -2

 أن تلقر خطبة دتنية جيدة   مناةبة إةالمية معينةل -3

 أن تدتك ضوارًا مع أضد غري املسلمني ضول قوية دتنية معينة ل -4

 أن ت تمل رةالة إلي صدتق أجنأ تد وه إىل اإلةالمل -5

 حيحة ومعربةلأن تقكأ نصا   أضد التفاةري قكاءة جهكتة ص -6
 

ولسنا هنا بصدد احلدتث التفصيلي  ن كو هذه املستوتات من هذه األنواع الثالثة مون  

زصنيف األهداف الرتبوتة ل نهذا مما زفصو القول نيه كتمل املناهج، إال أن الذ  تهمنا هنا أمكان 

يهما ذكك مناذج أضدهما: ذكك أمثلة من األلفاظ اإلجكائية ملثو هذه املستوتات من األهداف ، وثان

 من األهداف العاّمة واإلجكائية ملادة الرتبية اإلةالمية ل 

 

 مناذج لأللفاظ  اإلجوكائيوة:
  

( بعض األلفاظ اليت ت ثك اةتعماهلا   صياغة األهداف بشو و  3نعكض   اودول رقم ) 

 ةلوكي قابو للتحقق و التقييم
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 (3اجلدول رقم ) 

 مناذج أللفاظ إجرائية

 دد ، تعكف ، تصف ، تسمي ، توع خطأ حتت ، تقول ، تكةم ، تتعكف ، تذككدح املعوكنة

 تشري ، تساو ، تعدد ، ت كر ، ت تمل ، تنقو ، تعيِّن ، تسرتجعل

دحول ، مييل ، تقدر ، تشكح ، تعمِّم ، تقدم أمثلة، تلخ  ، تقارن ، ترتجم تغري  الفهوم

سك، مييل ، تتنبأ ، ت مو ، تعيد الصياغة ، تؤول ، تنظم، تعيد الرتزيمل ، توضى ، تف

 التعكتفل

تنشئ ، تطبق ، دحسمل ، تربهن ، تستعمو ، تعدل )دحول( ، تنال ، دحِّوك ، تنتج،  التطبيق

 تكبط ، دحو ، تشخ  ، توِّةع ، تبِّوبل

تقسم، تنظم، تعلل، تف ك، دحلو، تشخِّ ، تقكر، تشري، تكبط،  تار، توزع،  التحليو

 ت تشف، تستخل ل

تق ، دح ر، تقرتح، ميلج،  طط، تّولف، تنتج، تشتق، تطور، تنظم، تعّدل، تنشأ  رتكيملال

 جمددًا، تلخ ،  ص ، تصو ل

دح م ، جيمع بكاهني ، تقارن ، تثمن ، تقيم ، تفح  ، تقنن ، تنتقد ،تربر ،  التقوتم

 ميح ، توازن، تد م، مييلل

 

 مناذج من أهداف التـربيـة اإلسـالميـة: 
 

 ا تلي صياغة هلدف  ام من الرتبية اإلةالمية متبو ًا بأهداف ةلوكية : نيم 
 

  )أ( اهلـدف العـام:

أن تكنض الطالمل العقائد الفاةدة و اآلراء املنحكنة اليت زتعارض مع اإلةالم وتستقبحها  

 و ذلك باحلاة و الربهان ل 
 

 )ب( األهـداف السلـوكيـة: 

 المل قادرًا  لر:تتوقع   نهاتة الدرس أن ت ون الط

 أن تذكك   قيدزني من العقائد املعارضة للعقيدة اإلةالمية ل  -1

 أن تشكح ةبمل نساد ما ذككه من  قائد ل  -2
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 أن تربهن بدليلني  قليني  لر وضدانية اهلل زعاىل ل  -3 

 أن تذكك نصًا قكآنيًا "آتة واضدة زثبت وضدانية اهلل ل  -4

    بارة من أةلوبه ل أن توضى هذه اآلتة القكآنية  -5

 أن تعدد ثالثة أدلة  لر وجود اهلل ل  -6

أن تشكح وجهة نظكه جتاه بد تني مون البودع السوائدة   جمتمعوه و الدخيلوة  لور  قيودة         -7

 اإلةالم ل 

 أن تذكك رأته ضول العقائد الفاةدة اليت تسمع  نها أو تقكأ  نهال  -8

 

ب " أةواليمل زودرتت الرتبيوة اإلةوالمية "     وتذكك إبكاهيم حممود محدان   كتا …هذا

(  ووددًا موون أهووداف الرتبيووة 121-119جبامعووة القوودس املفتوضووة )و و  5424للمقووكر رقووم 

 اإلةالمية مصنفة ضسمل مستوتازها املعكنية كالتالي:

 أن تذكك الطالمل نكائض الوضوءل -1 املعكنة -أ

 أن دحفظ الطالمل د اء االةتفتاحل -2

 ال كتم كالم اهلل زعاىللأن دحدد الطالمل أن القكآن  -3

 أن تفسك أةباب انتصار املسلمني   )غلوة( معككة بدرل -1 الفهم -ب

 أن تشكح أركان اإلميانل -2

 أن تفكت بني اإلةالم واإلميانل -3

 أن تطبق نكائض الوضوء أمام املعلمل -1 التطبيق: -جو

 أن تستخدم النسبة املئوتة   معكنة مقدار اللكاةل -2

 مني   القكن احلاد  والعشكتنلأن تتنبأ مبستقبو املسل -3

 أن مييل بني نكوض الصالة وةنتهال -1 التحليو -د 

 أن تقارن نتائج معككة اخلندت ومعككة مؤزهل -2

 أن تكوى قصة اةتشهاد محلة بن  بد املطلمل رضر اهلل  نهل -1 الرتكيمل -هو

 أن تصو  أهدانا نفت ضككيةل -2

 أن تشتق هدنا زعليميا من هدف  امل -3

 تصدر ض ما غيابيا  لر من زكك أهله مدة طوتلة دون رضاهملأن  -1 التقوتم -و

 أن تلخ  نتائج معككة ضطنيل  -2
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 أخطـاء شـائعـة يف صياغة األهداف: 
  

نيما تلي بعض األخطاء الشائعة اليت تقوع نيهوا بعوض طوالب الرتبيوة العمليوة وبعوض         

نية و ما زلتقوي  نوده بعوض    املعلمني  ند صياغة األهداف الرتبوتة، و ذلك   ضوء زتارازنا امليدا

 األدبيات الرتبوتة:
  

 دم حتدتد السلوك املطلوب بش و إجكائي مما جيعو اهلدف نوفاضا غري قابو للتحقيق و  -1

 من ثم القياسل 

 دم حتدتد احلد األدنر من األداء الذ  تكجر حتقيقه و زقوتم الطالومل  لور أةاةوه كوان      -2

 " ل تقول: أن تقكأ الطالمل قكاءة  صحيحة!

التودرتمل   111إبكاز النشا  الذ  تقوم به املعلم و ليت املتعلم ل إن كلمات مثو زنميوة كوذا    -3

 لر كذا )و ليت التدرب( و غريهما من  بارات إمنا زصف ما َتتوقع من املعلوم و لويت موا    

 تنبغي للمتعلم القيام به ل 

األنوو اقتصار كو هودف  لور   زعدد أوجه النشا  اليت تتوقع أن تقوم الطالمل بهال إن من  -4

 نشا  واضد أو ةلوك حمدد دون زعدد ل 

الرتكيل  لر موضوع الدرس و ليت  لر السلوك املكجو ، كان تقول الطالمل : اهلودف مون    -5

 الدرس الوضوء و أض ام الصالة ل 

"  …اخووتالف صووياغات األهووداف ، نبعوووها تووكد باةووتخدام املصوودر املووؤول " أن ت توومل -7

 تخدام املصدر الصكتى "كتابة كذًا ل وبعوها تكد باة
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 الفصـل السادس 

 طرائق التدريس

 

 مقــدمــة: 
 

من أهم ما تللم الطالمل/املعلم، ل ي تؤد  دوره   الفصو، التوظيف اويد لطكت زدرتت  

 الرتبية اإلةالميةل 
 

وطكت التدرتت نو ان: طوكت  اموة زصولى لتودرتت أ  موادة دراةوية ، وطوكت خاصوة         

 ناةمل مع طبيعة مادة الرتبية اإلةالميةل زت
 

و  هذا الفصو نككل  لر الطكت العامة مع زطبيقوات ضوول الرتبيوة اإلةوالمية موؤجلني      

 احلدتث التفصيلي  ن خطوات زدرتت نكوع الرتبية اإلةالمية إىل الفصو الثامن  شكل
 

 طريقة التدريس قدميا و حديثًا:
 

ة التدرتت موؤداة أنهوا أةولوب زوصويو املعوارف      تشيع بني بعض الطالب زعكتف لطكتق 

واملعلومات للطلبةل و ُتعُّد هذا زعكتفًا قدميًا زقليدتًا ختطته األدبيات الرتبوتة منذ أمود ، ذلوك أن   

 زوصيو املعارف و املعلومات تعين ضمنًا  دة أمور:
  

هوي  مليوة ذات    أن التوصيو  ملية زتم من طكف، هو املكِةو، إىل طكف آخك هو املسوتقِبول  -1

اجتاه واضدل ليت هناك،   ضوء هذا التصور ، زبادل للمعوارف واملعلوموات بوني الطوكننيل     

اإللقاء هو دور املكةو والتلقي هو دور املستقبو ،   الوقت الذ  زؤكد نيوه الرتبيوة احلدتثوة    

لودرس وقود    لر التفا و بني طك  العملية التعليمية ، الطالمل واملعلم ل نقد تثوكى الطالومل ا  

تقدم بآرائه وزف ريه و معلومازه اخلاصة ما تفتقك إليوه املعلومل وقود تتوونك للطالومل،   ضووء       

زنشئته الدتنيوة مون املعلوموات و املعوارف والقويم واالجتاهوات موا توويفه إىل درس الرتبيوة          

ة اإلةالمية ، و قد ت ون من بني الطلبة من لدته قدرات إبدا يوة تنظوك بهوا إىل األموور نظوك     
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ختتلف  ما تسمعه تتعوده املعلملل الطالمل إذن  امو أةاةي   إجنواح الودرس ، وال بود     

 من االةتماع إليه ل 

أن حمور االهتمام   العملية الرتبوتة هو املعارف واملعلوموات ولويت شويئًا آخوك،   الوقوت       -2

ول واالهتماموات  الذ  زؤكد نيه الرتبية احلدتثة  لر زنمية القويم و االجتاهوات وإشوباع امليو    

وإكساب املهارات وغري ذلك من  مليات أةاةوية   بنواء شخصوية الطلبوةل لويت اوانومل       

املعك  إذن إال َبعدًا واضدًا من األبعاد الرتبوتة الثالثة اليت تت امو معها اوانومل الوجوداني   

 واملهار  أو النفت ضككيل 

أ  اةوتخدام أةولوب احملاضوكة الويت ال      و أخريًا نإن التوصيو غالبًا تعتمد  لر اإللقواء ،  -3

زوظِّف نيها أةاليمل أخكى أكثك قدرة  لور حتقيوق األهوداف ل   الوقوت الوذ  زؤكود نيوه        

الرتبية احلدتثة  لر اةتخدام أةاليمل أخوكى مثوو املناقشوة و طكتقوة األةوئلة وغريهوا مون        

لوم و الودرس موا    أةاليمل و طكت زستثري ن ك الطالمل و زيسك له من أشو ال التفا وو موع املع   

 دحقق أقصر قدر و أكرب  دد من أهداف الدرسل
 

من هنا زنلع الرتبية احلدتثة إىل زعكتف طكتقة التدرتت بأنها جممو وة األةواليمل الويت    

تتم بواةطتها زنظيم ااال اخلارجي للمتعلم ، و اليت زيسك للمعلوم و املوتعلم التوظيوف األمثوو     

 و ال تاب و الوةائو و أةاليمل التقوتم و ضاكة الدراةة ذازهال  مل ونات العملية التعليمية، املنهج
 

و بهذا تتوى الفكت بني مصطلحات ثالثة : الطكتقة و هي ما  كننواه ةوابقًا واملودخو و    

تقصد به املنطلقات اليت زستند إليها طكتقة التدرتت و األةت النفسية والعلميوة والفلسوفية الويت    

نهو إجكاءات التدرتت و تقصد بها ما جيوك  داخوو الصوف مون     زوجهها ل أما املصطلى الثالث 

خطوات زدرتسية تطبق املعلم نيها مبادو الطكتقة ل إن اإلجكاءات اويدة هي اليت زع ت بدقوة  

مبادو الطكتقة ، و املالضظ اويد هو الذ  تستشف طكتقة التدرتت مون اإلجوكاءات الويت زبودو     

 أمامه داخو الصفل 
 

 تـدريـس: معايري طـريقـة ال
 

نيما تلي نقدم جممو وة مون املعواتري العاموة الويت تنبغوي أن زتوونك   طكتقوة التودرتت           

 اويدةل و هي زصلى ألن زتونك أتوًا   اختيار طكتقة زدرتت الرتبية اإلةالمية:
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السياقية أ  أن زقدم كانة الوضدات اودتدة   ةياقات ذات معنر جتعو زعلمهوا بالتوالي    -1

   ضياة الدارسل  ذا قيمة

االجتما ية: أ  أن زهيئ الطكتقة الفكصة ألقصر ش و من أش ال االزصال بني املوتعلمني،   -2

إن التعلم و التعليم جيمل أن تأخذا م انهما   ةويات اجتموا ي ضوي ، ولويت   أشو ال      

 منعللة مستقلة بعوها  ن بعض ل 

حمتووى جدتودل و أن تقودم هوذا     الربجمة: أ  أن توظف احملتووى الوذ  ةوبق زعلموه        -3

 احملتوى اودتد متصاًل بسابقه و   ةيات تفسكه ل 

الفكدتة: أ  زقدتم احملتوى اودتد بش و تسمى ل و طالمل كفوكد أن تسوتفيد إن الطكتقوة     -4

 اويدة هي اليت ال تويع نيها ضق الفكد أمام زيار اوما ةل 

 ا   زعلم املادة ل النمذجة: أ  زقدتم مناذج جيدة مي ن حماكازه -5

 التنوع: أ  زعدد أةاليمل  كض احملتوى اودتد ل  -6

املمارةة: أ  أن زعطر ل و متعلم الفكصة للممارةة الفعلية للمحتوى اودتد حتت إشكاف  -7

وضبطل إن أنوو أش ال زعلم املادة هي زلك اليت زتعدى ضدود اةتيعاب املعلومات وضفظها 

قها و ممارةتها لل إن املهارات جيمل أن جتوكب و ختتورب  لور    إىل زنمية القدرة  لر زطبي

إن ما تعمله املتعلم وما مي ن أن تعمله  …األرض احلقيقية اليت ةوف تقف  ليها الطالمل 

 هو الذ  دحدد طبيعة التعلم ل 

التوجيه الذازي: تنبغي أن زسا د الطكتقة الطالمل  لر أن توجه نفسوه بنفسوه وأن حتولوه     -8

ب سك امليم( إىل مستقول من نكد توجهه اآلخكون إىل نكد توجِّه نفسه، إن كوثريًا  من معتمد )

%( تأخذ م انه خارج ضاكة الدراةةل ومن ثوم تنبغوي   81مما تتعلمه الطالمل )قد تصو إىل 

 أن زظهك طكتقة التدرتت أقصر درجات االةتاابة  ند الطالملل 

اويودة هوي الويت تكا ور نيهوا املعلوم        اوانمل اإلنساني: ونويف إىل ما ةبق أن الطكتقوة  -9

شخصية الطالمل، نيعكف ميوله و اجتاهازه و تكا ي قدرازه، ودحرتم قيمه، وتتعامو معوه  

كأخ أصغك له  ليه ضق التوجيه   إطار إنسواني  لوو مون السوخكتة بقيموه أو االةوتهلاء       

 باهتمامازه أو االنتقاو من أن ارهل 
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دة هي اليت تتفا و نيها كو من املتعلم واملعلم واملواد التعليميوة  التفا و: إن  الطكتقة اوي -11

  إطار الظكوف و اإلم انيات املتونكة   ضاكة الدراةةل والطكتقة اويدة هي اليت جتعوو  

 املتعلم مككل االهتمام ل 

 

 أنـواع طـرق التـدريـس:
  

إىل موا تلتود  لور     زتعدد طكت التدرتت العامة ضتر لتصو   بعوض ال تابوات الرتبوتوة    

 شووكتن طكتقووة ل كمووا أن   بعووض هووذه ال تابووات خلطووا بووني األةوواليمل و الطووكت و التقنيووات 

 واالةرتازيايات التدرتسيةل
 

و تتوى لنا من األدبيات الرتبوتة، أن طكت التدرتت بش و  ام زنقسم إىل ثالثة أقسام، 

 منها: 

 مثو احملاضكة ل ما تعتمد  لر املعلم وضده )إىل درجة كبرية(  -أ  

 ما تعتمد  لر الطالمل وضده مثو التعليم املربمج و التعلم باحلاةوب و غريهال  -ب 

ما تتطلمل الت امو بني املعلم و الطالمل أو بني املعلم و معاونيه مثو ضو املشو الت،   -ج 

 ثثيو الدور و غريهال 
 

أكثك الطكت اةوتخدامًا   و   إطار هذا املكشد نقدم بعض املقرتضات اليت زسهم   حتسني

  ند املعلمني و طالب الرتبية العملية و هي طكتقة احملاضكة و طكتقة املناقشة وطكتقة األةئلةل 
 

 طريقة احملاضرة:  -أ
  

إن اهلاوم  لر احملاضكة كطكتقة مون طوكت التودرتت لوه موا توربره ل إذ هوي أةولوب          

 لر رأةها بناء شخصوية الطلبوة ل و موع     زقليد  ال تتناةمل مع ال ثري من األهداف التعليمية و

ذلك زعد احملاضكة من أكثك الطكت اةتخدامًا بني املعلموني ل و مازالوت احلاجوة إليهوا ماةوة        

زدرتت بعض املوضو ات و لتحقيق بعض األهداف ، و من هنا نقدم املقرتضوات اآلزيوة لتحسوني    

 طكتقة احملاضكة إذا كانت شكًا ال بد منه!
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 د اويد و املسبق للمحاضكةل اإل دا  -1

 زنظيم احملاضكة   ش و منطقي زسلم الف كة نيه لألخكىل   -2

 زوضيى أهداف احملاضكة للطلبة ومناقشتها معهم قبو بدئهال   -3

 التهيئة اويدة للمحاضكة باةتخدام أةاليمل زشري الطلبة ملوضوع الدرسل   -4

 ها نرت زمنية معينةل زقسيم احملاضكة إىل حماور تستغكت كو من  -5

 زقدتم زلخي  واف ملا قيو   كو نرتة من هذه الفرتاتل   -6

 زنوتع املثريات مثارة تت لم و نتارة تناقشن، وزارة ت تمل  لر السبورةل  -7

اةتخدام وةائو زعليمية وزقنيات زكبوتة زسا د   نهم الدرس وختفف مون درجوة    -8

 التاكتد للمفاهيمل 

فظية أضيانًا وذلك باةتعمال بعض أش ال السولوك غوري اللفظوي مثوو     التحكر من الل -9

 اإلمياءات وضككات اليد و الوجه بالش و الذ  توضى بعض املفاهيم  ند الطلبةل 

زعلتل إجابات الطلبة إجيابًا أو ةلبًا ضتر تقف كو مونهم  لور مسوتوى إجابتوه      -11

 وتصحى منهال 

و طكح بعض األةئلة  لر الطلبة بش و  شوائي التوقف أضيانًا   أثناء احملاضكة  -11

 ضتر تتوقع كو منهم أن تسئو نيلداد انتباهه للمحاضكة ل 

 ز كار النقا  املهمة ضتر زتأكد   أذهان الطلبة ل  -12

 ضكب األمثلة و اإلكثار من االةتشهادات و التطبيقات اليت زسا د   نهم الدرسل  -13

لو من نفوس الطلبة )مع إدراك الفكت بني أن توحك إشا ة جد من املكح تذهمل امل -14

 الطلبة مع الطالمل/املعلم أو أن توح وا  ليه!( ل 

 نود الطلبوة نوال تطيوو الطالومل / املعلوم          attention spanمكا اة مدى االنتباه  -15

 الدرس إىل الدرجة اليت تفقد نيها انتباه الطلبة ل 

الطلبوة  لور اإلملوام باألن وار الكئيسوية       زقدتم زلخي  ختامي للمحاضوكة تسوا د   -16

 وزذككها ل 

 طكح أةئلة زقوميية   ختام احملاضكة ل  -17

 ز ليف الطلبة   نهاتة احملاضكة بواجبات منللية مكزبطة مبا مت زدرتسه ل  -18
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 طريقة املناقشة:  -ب 
  

ككول  زعد هذه الطكتقة أنوو مون طكتقوة احملاضوكة إىل ضود كوبري، إذ جتعوو الطالومل م        

الفا لية و زنمي  نده املستوتات العليا من البناء املعك  وختلق جوا مون العموو التعواوني وزشويع     

بني الطلبة روح الفكتق و غري ذلك من ملاتا ل إال أن البعض تسيء اةتخدام هذه الطكتقة نتحدث 

ي الدرس كاماًلل أضيانًا مش الت انوباطية و قد تفلت زمام األمك من تد الطالمل/املعلم وقد ال تغط

و قد تنصكف إىل الش ليات مهماًل بش و غري إراد  مومون الدرسل من أجوو هوذا نقودم بعوض     

 التوصيات اليت زومن إىل ضد كبري كفاءة اةتخدام طكتقة املناقشة: 
 

 اإل داد اويد للمناقشة و حتدتد املوضوع املكاد مناقشته بدقة ل  -1

 ة ل االقتصار  لر  دد حمدد من الطلب -2

 مكا اة اهتمامات الطلبة و الرتكيل  لر ما تشغلهم   موضوع الدرس ل  -3

ضكورة اضتفاظ الطالمل/املعلم بلمام املبادرة نيبدأ املناقشة  ندما تكتد و تنهيها  ندما زتحقق  -4

 األهداف ل 

 زشايع الطلبة  لر إبداء الكأ  وحتفيلهم لل الم ل  -5

تن الذتن ال تشاركون   احلدتث و زونري الفكو الالزمة هلم لذلك االلتفات إىل الطلبة املنطو -6

 ضتر و لو كان بالت ليف باحلدتث ل 

  دم التساهو مع قليلي االنوبا  و مثري  الشغمل ل  -7

 العودة ملوضوع الدرس دائمًا كلما جذبه بعض الطلبة إىل قواتا نك ية ل  -8

 امُلفيد واودل ل  دم مقاطعة الطلبة و التمييل بني احلوار  -9

االنتظار ضتر ت مو الطالمل ضدتثه ثم زصوتمل أخطائه ، اللهم إال إذا أخطأ   زالوة آتوة   -11

 أو ذكك ضدتث أو ارز مل خطأ لغوتًا تغري املعنر أو شيئًا ال دحسن الس وت  ليه ل 

 جتميع اآلراء بعد كو نرتة و زلخيصها و إ ادة  كضها ل  -11

لنقد الذازي من الطالمل/املعلم  ندما  طئ   بعض النواضي مما تنموي  الشاا ة   زوجيه ا 12

 لدى الطلبة الثقة به و من ثم تنطلقون   احلوار معه ل 

زنظيم اولسة ما أم ن بالش و الذ  تسمى بالتفا و ضتر ت ون املوقوف التعليموي ثنوائي     -13

 البعد و ليت أضادتة ل 
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 طريقة األسئلة: -جـ 
  

طكت التدرتت اليت أثبتت جدواها كثريًا    ملية التدرتت و بدأت زشيع  وهذه أتوًا من 

بني املعلمنيل و  هذه الطكتقة تعتمد الطالومل/املعلم  لور طوكح األةوئلة وزلقِّور إجابوات الطلبوة        

 ومكاجعتهم نيما قالوا  دة مكات ضتر تصو معهم إىل نهم جيد ملوضوع الدرسل
 

 يت زؤخذ   اال تبار  ند كو من:ونقدم نيما تلي بعض املقرتضات ال
 

 اإلعداد لدرس يستخدم طريقة األسئلة:  -أ

 ضدد اإلجابات اليت زود أن حتصو  ليها من الطلبة ل  -1 

 ضع أةئلة هلذه اإلجابات مكا يًا   صياغتك لألةئلة خصائ  السؤال اويد ل  -2 

 جتنمل بقدر اإلم ان األةئلة املغلقة ل  -3 

ةئلة حبيث ت ون هناك أةئلة زقيت مستوتات معكنية خمتلفة من جهة نوِّع من األ -4 

 و أةئلة مي نك بها أن زتعكف  لر معتقدات و آراء و أضاةيت الطلبة ل 

 صنف األةئلة زبعًا لتوقيت إلقائها ل  -5 
 

 التنفيذ خلطة الدرس :  -ب

لومل تف وك   اطكح السؤال  لر الصف كله و ال زنظك لطالمل بعينه ضتر جتعو كو طا  -1

 بنفسه و جيهل نفسه لإلجابة ل 

ثوان( ،  3 – 2أ ط نرتة زمنية معقولة ، بعد إلقاء السؤال ، ز ون نيها صامتًا ملدة ) -2

و قد زطلمل من الطلبة اإلجابة  ن السؤال   ورقوةل وإذا كوان األموك كوذلك نياومل      

من جهة ،  ليك أن ثك بني الصفوف للتأكد من أن كو طالمل دحاول اإلجابة كتابة 

 ولتحدتد من ةتختار لإلجابة  ن السؤال من جهة أخكى ل 

اطلمل من طالمل بعينه اإلجابة و ذلك مبنادازه بامسه ، وامنع غريه مون اإلجابوة ،    -3

 وجتنمل   هذه احلالة اإلجابة اوما ية ل 

  ل واطكح األةئلة الصعبة  لر الطلبة املتميلتن واألةئلة السهلة  لر الطلبة العادتني -4

انظك إىل  يين الطالمل أثناء قيامه باإلجابة ألن ذلك تسا د  لر زشايعه إل طاء موا   -5

 لدته من معلوماتل و نظكك    ينيه تعين أنك زنصت جيدًا لهل
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زناول اإلجابة بالتحليول و إذا كانت غري جيدة ضاول أن زهذبهال و إذا كانت غوري   -6

ةل و رمبا تتم ذلك بإ ادة صوياغة السوؤالل   زامة ضاول احلصول  لر معلومات إضاني

 أو إلقاء السؤال  لر طالمل أخك ل 

  لِّز اةتاابات املتعلمني بطكتقة ةليمة و غري مسكضية ل -7 
 

  تـوجيهـات عـامـة:
 

 نيما تلي بعض التوجيهات العامة   جمال اختيار طكتقة التدرتت بش و  ام: 

األهوداف و زناةومل كوو الطلبوة   كوو الظوكوف ،       ال زوجد طكتقة مثلر واضدة حتقق كو   -1

وزتونك هلا كو مقومات الطكتقة املثالية إدارتًا و لميًا وننيًا واقتصادتًال من هنا نوصر بتعدد 

 طكت التدرتت اليت تستخدمها الطالمل/املعلم ضسمل ما تفكضه املوقف التعليمي ل 

الطلبة و صياغة التودرتبات الويت زنتموي    التحكر من التدرتبات النمطية و االبت ار   مناقشة  -2

 أكثك من مهارة ل 

 حماولة زوظيف التقنيات احلدتثة كلما أم ن ذلك ل  -3

 ز ليف الطلبة بأنشطة زدنعهم إىل ارزياد امل تبة و غريها ل  -4

حتقيق التوازن بني  ناصك الدرس نال تطغر التمهيد  لر باقي الدرس ل وال تنبغي أن تنتهي  -5

 بو زقوتم الطلبة ، مما تستللم التوزتع اويد للوقت و التح م نيه ل الدرس ق

زغليمل اووانمل العملية اليت زستللم األداء العلمي من الطلبة والتحكر مون اللفظيوة واالنفوكاد     -6

 باحلدتث معظم الوقتل إن احلصة اويدة هي زلك اليت تت لم الطلبة نيها أكثك من املعلم !

هارات األةاةية اليت زسا د الطالمل  لر أن تعلِّم نفسه بنفسه بعود ذلوك نوال    الرتكيل  لر امل -7

 ت ون دائمًا أةريًا للمعلم متلقيًا دائمًا منه ل 
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 الفصـل السابع 

 حتضري الدرس

 

 مقـدمـة :
  

تقصد بالدرس الفرتة التعليمية اليت تقدِّم املعلم نيها مادة  لمية معينة   إطار زمن حمدد  

ة  ادة( لتحقيق أهداف حمددة ةلفًا ل منها ما هو معك  و منها ما هو وجداني و منهوا  دقيق 45)

 ما هو مهار  ل
  

و حتوري الدرس من أهم األدوار و أخطك املهام اليت تنبغوي أن تقووم بهوا الطالومل/املعلم     

 تموادًا  دون ز اةو أو زكاخ   أدائها ، متخياًل أنه قادر  لر التدرتت مباكد دنعه إىل الفصوو ا 

  لر ما   ذهنه من معلومات   ضاكة الدراةةل 
 

 أهميـة حتضيـر الـدرس:
  

تقصد بتحوري الدرس اإل داد املسبق له وزدوتنه   دنرت التحوري املخص  لذلكل وهلذا  

 التحوري ال تابي املسبق قيمة كبرية نلخصها نيما تلي: 
 

ددها للدرس دون أن تنسر بعوها أو تووجل  تتأكد الطالمل/املعلم من حتقيق األهداف اليت ض -1

 نيما تستحق اإلطالة أو تطيو نيما تستحق اإلجياز ل 

تتيى للطالمل/املعلم نكصة للقكاءة املتمعنة حملتوى الدرس مما تسا ده  لر التقدتم اويد لوه   -2

 بعد ذلك ل 

بواملكاجع و   مي ِّن الطالمل/املعلم من االةتلادة ضوول بعوض موضوو ات الودرس و االةوتعانة      -3

املوةو ات و دوائك املعارف و القواميت ، مما تسا ده  لر اإلجابوة  ون أةوئلة الطلبوة لوو      

 زعدت ضدود ما   ال تابل 

تصحى املعلومات اخلاطئة   ال تاب، إن وجدت ، و تتحقق من ةالمة املادة العلميوة قبوو    -4

 علمية السليمةل التعكض ملوقف حمكج من الطلبة الذتن زتونك لدتهم املادة ال

 تتيى للطالمل/ املعلم نكصة التف ري   أنوو أةاليمل  كض مادة الدرسل  -5
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تف ك   أنوو األةاليمل اليت تواجه بها الفكوت الفكدتة بوني الطلبوة ، نينووِّع مون أةواليمل       -6

 العكض و تبسط شيئًا و تعمق آخك ل 

الودرسل نيعموو  لور زونريهوا ةوواء      توع زصورًا للوةائو التعليمية الويت دحتواج إليهوا       -7

 جبهوده الذازية أو باالةتعانة باملعلم / املتعاون ل 

 تعد أةاليمل التقوتم املناةبة للطلبة ، و املكزبطة مبوضوع الدرس ل  -8

تبعث   نفت الطالمل/املعلم الثقة بقدرزه  لر إلقاء الودرس ضيوث اةوتعد لوه      111و أخريًا  -9

 داد ل كما تنبغي أن ت ون االةتع
 

و نيمووا تلووي زوجيهووات  امووة تسووتعني بهووا الطالوومل/املعلم  نوود حتوووري درس   الرتبيووة   

 اإلةالميةل 
 

 صيـاغـة األهـداف: 
 

 ةبق أن  اونا األهداف   نصو مستقو، وقسمناها إىل نو ني: 
  

اصوة  أهداف  امة و أهداف خاصة ل و لئن كان الطالمل/املعلم مد وا لقكاءة األهوداف العاموة واخل  

لتدرتت الرتبية اإلةوالمية إال أنوه  نود حتووري الودرس ال تشوغو نفسوه إال بصوياغة األهوداف          

اإلجكائية اليت تنشد حتقيقها و تتوقوع معهوا اكتسواب الطلبوة ملعلوموات أو معوارف، أو قويم أو        

 اجتاهات أو مهارات بعد االنتهاء من ضصتهل 
 

حوري ال ل وي تقكأهوا  لور الطلبوة وإمنوا      و توَصر ب تابة األهداف اإلجكائية   دنرت الت

ل ي تسرتشد بها   ضككته   الفصو ل و من املم ن بالطبع مناقشتها بإجياز مع الطلبوة ضسومل   

 ما تستللم املوقفل 
 

 تهيئـة الطلبة: 
 

تقصد بالتهيئة زلك الفرتة اليت زسبق زقدتم مادة الدرس و اليت زسوتهدف إ وداد الطلبوة     

 فيلهم للقيام باملهام املطلوبة لو أةاليمل التهيئة كثرية منها: الةتقبال الدرس و حت
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 مكاجعة درس ةابق له صلة مبا تقدم   الدرس اودتد ل  -1 

 طكح قوية زشغو الكأ  العام و االنطالت منها إىل موضوع الدرس ل  -2

 طكح بعض األةئلة اليت توجِّه بها زف ري الطلبة وحو موضوع الدرس ل  -3

 ة قصرية ذات صلة مبوضوع الدرس ل ةكد قص -4

  كض لوضة أو صورة ملعلم من املعاط اليت تدور ضوهلا الدرس ل  -5
 

املهم   التهيئة أن ز ون مكزبطة ارزباطًا وثيقوًا مبوضووع الودرس ، و قصورية ال زسوتغكت      

أكثك من مخت دقائق ل و أن زقدِّم بعبارات بسيطة و ب لمات مفهومة ضتر ال توويع الوقوت   

  شكح معنر اودتد منها، و توصر البعض بأن زبدأ التهيئوة   ضصوة الرتبيوة اإلةوالمية     

بالد اء لو   دنرت التحوري تذكك الطالمل /املعلم األةواليمل الويت ةووف تسوتخدمها   نورتة      

 التهيئة ل 
 

 عـرض احملتـوى:
  

جنود الطالومل/املعلم   و تقصد بذلك كتابة املادة العلمية اليت تشتمو  ليها الدرس ل و هنا  

 أمام خيارتن:

إما أن ز ون املادة متونكة   ال تاب املقكر  لر الطلبة ، و   هوذه احلالوة مي ون أن ت تفوي      -أ

باإلشارة إىل املوضوع و الصفحة و اولء املقكر ل و تكى زلخي  هذا الدرس   دنرت التحوريل 

 ها   أثناء احلصةل نفي هذا زثبيت للمعلومات و زذكري بها  ند احلاجة إلي

و إما أن ز ون املادة جدتدة ، قد أ دها الطالمل/املعلم بنفسه لتقدميها   الدرس إضوانة إىل   -ب

ما   ال تاب أو حتدتثًا له ، و هنا تنبغي أن ت تمل الطالمل/املعلم ن  املادة اودتدة مشوريًا  

املعلم أن تكا ي  ند اختيوار  إىل املكاجع اليت مي ن الكجوع إليها  ند احلاجةل و لر الطالمل/

 حمتوى جدتد ما تلي: 

 أصالة املادة نال ز ون نقال من كتملل  -1

 صحة املادة العلمية نال تشوبها أ  خطأ ل  -2

 ارزباطها الشدتد مبوضوع الدرس ةواء ما ورد  ن املنهج أو من ال تابل  -3

 أهمية املادة ، أ  أن ز ون ذات قيمة   ضياة الطلبة ل  -4

 قابلية املادة للتعلم أ  متمشية مع قدرات الطلبة و اهتمامازهمل  -5
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 التنوع    كض املادة ضتر زتمشر مع الفكوت الفكدتة ل  -6

 التوازن بني االزساع والعمق ، ننتناول حماور متعددة و بش و متعمق ل  -7

 احلداثة، نال تنبغي أن ت ون الطالمل / املعلم أةريًا ملا ةبقهل -8

 ا اة ثقانة ااتمع و ظكوف العصك ، نال تشذ  ما تشغو اومهور العام ل مك -9

 األمانة العلمية   كو ما تقتبسه و اإلشارة إىل مكاجع مي ن للطالمل الكجوع إليهال -11
 

 املنــاقشـة:
  

بعد  كض حمتوى املادة اليت ةوف تشكضها الطالمل/املعلم   الفصو تأزي دور املناقشة ل  

ة اليت تطكح نيها الطالمل/املعلم بعوض األةوئلة  ون الون  املقوكر أو احملتووى الوذ         و هي الفرت

  كضه ل و زتم املناقشة  لر ثالث مكاضو: 
 

األوىل : و نيها تطكح الطالمل/املعلم أةئلة  امة  ن الن  بعد قكاءزه أو  كضوه  لور الطلبوة     -أ

لور االةوتيعاب العوام  نود     دون الدخول   زفصيالزه ل و هدف هذه املكضلة هوو الوقووف    

 الطلبة للن ل 
 

الثانية : و نيها تطكح الطالمل/املعلم  ددًا من األةئلة التفصيلية اليت قود زسوتللم الوقووف     -ب

 ند بعض الفقكات وقكاءازها مكة ثانية بهدف التعمق   الن  وإدراك خمتلف أبعاده، هذه 

 إذن قكاءة ما بني السطور وأضيانًا ما وراء السطورل 
 

الثالثوة: و نيهوا تسوتقبو الطالومل/املعلم أةوئلة الطلبوة و تفووو أال تتوربع الطالومل/املعلم           -جو

باإلجابة السكتعة  نها ، بو دحيلها إىل الطلبة أنفسهم  له تسوتثري ن وكهم وختوكج مونهم     

 إجابة دقيقة زتبنر  ن نهم الدرس واةتيعابه ل 
 

 طـريقـة التـدريـس:
 

للودرس، و احملتووى الوذ  مت إ وداده، تووع الطالومل/املعلم         ضوء األهداف احملددة  

 زصورًا لطكتقة التدرتت املناةبة ل مفصاًل احلدتث  ن اإلجكاءات اليت تقوم بهال 
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و لئن كانت طكت زدرتت الرتبية اإلةوالمية ختتلوف بواختالف نكو هوا، إال أن مثوة       

لتودرتت و زنفيوذها ل وةووف    زوجهات  امة مي ن أن زسوا د الطالومل/املعلم   اختيوار طكتقوة ا    

 نعكض هذه التوجيهات   نصو زال إن شاء اهلل) زوجيهات  امة   زدرتت الرتبية اإلةالمية(ل

 الووةوائوو التعليميوة: 
 

الوةائو التعليمية جلء ال تتالأ مون خطوة الودرس ل و  لور الطالومل/املعلم أن تف وك          

دنورت التحووري موا إذا كانوت هوذه الوةوائو        أنسمل الوةائو اليت حتقق أهدانه ل و أن توذكك   

جاهلة   املدرةة ةوف تستعني بها حمددًا أنوا ها و مدى مناةبتها لدرةه أو كانت من إ داده 

نيذكك نبذة  ن كو منها ل و   هذا تسرتشد مبا قدمناه من زوجيهات   الفصو اخلاو بالوةائو 

 التعليمية ل 
 

 األنشطـة الصفيـة:
  

مو ة األةاليمل املعاونوة الويت تسوتخدمها الطالومل/املعلم   ةوبيو حتقيوق       تقصد بها جم 

أهداف الدرسل و هذه األةاليمل اليت ميارةها الطالمل/املعلم و الطالمل داخو الصف هي ما نطلق 

 ليه األنشطة الصفية،  وتنبغي أن ت ون الطالمل/املعلم دقيقًا   اختيار هذه األنشطة مكا يًا  ددًا 

 من أهمها : من املعاتري 

 الصلة الوثيقة بني النشا  و أهداف الدرس ل  -1

 وجود وقت كاف ملمارةة النشا  ل  -2

 زونك اإلم انات الالزمة للنشا  ل  -3

 مالءمة النشا  مع ضاكة الدراةة ل  -4

 مناةبة النشا  ملستوى الطلبة و قدرازهم ل  -5

 ثشي النشا  مع ميول الطلبة و اهتمامازهم ل  -6

 مكا اة الفكوت الفكدتة  ند ممارةة النشا  ل  -7

 قدرة النشا   لر أن تغطي كو أو معظم األهداف ل  -8
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ليت النشا  الصفي إذن جمكد نرتة زكودحية تلهو نيها الطلبة بعوا من الوقت ل إنوه   

وإن كان لبعض أوجه النشا  مسة زكودحية إال أن وراءه من األهداف الرتبوتة موا جيعلوه جودتكًا    

 الهتمامل با
 

 التقـويـم: 
 

مع ما للتقوتم من أهمية بالغة   العملية التعليمية، ضتر إنه ليعود موجهوًا أةاةويًا مون      

موجهازها، إال أن بعض املعلمني و بعوًا من الطالب/املعلمني تغفلون  ن زومينه خطوة الودرسل   

مدى ما تقكب مون ةوا ة،   إن من أللم األشياء للطالمل/املعلم أن تقف  لر نتياة ما قام به  لر 

مع مجهور تنشد له حتقيق أهداف معينة ل و  لر الطالمل/املعلم أن تذكك   هذا اولء من خطة 

الدرس األةاليمل اليت تستخدمها لتقوتم الطلبة، ةواء أكانت مالضظة أداء أم إجابوة  ون أةوئلة    

أن تكا ي ما قودمناه   شفوتة، أم إجابة  ن اختبار حتصيلي، أم كتابة موضوع صغريلل اخل و ليه

من زوجيهات   الفصو اخلاو بالتقوتم الرتبو ل وتواف إىل ذلوك ان التقووتم تنبغوي ان تبنور     

  لر األهداف السلوكية مباشكة الن اهلدف منه قياةها ومعكنة مدى حتققهال 
 

 الـواجبـات املنـزليـة:
  

بطة مبوضووع الودرس، وهنوا    مي ن للطالمل/املعلم أن تف ك   بعض الواجبات املنللية املكز 

 نؤكد  لر ثالثة أمور تنبغي أن تكا يها الطالمل/املعلم  ند ز ليف الطلبة بواجبات منوللية:
  

أن ز ون   ضدود طاقة الطلبةل إن  لر الطالمل/املعلم أن تتوذكك أن الطلبوة ليسووا متفوكغني      -1

  ملادزه وضده لل و ل ن  ليهم إجناز واجبات أخكى ملعلمني آخكتن ل

أن ز ون الواجبات املنوللية من النوع الذ  تودنع الطالومل إىل الكجووع إىل مكاجوع وقوكاءات       -2

 زلتد املوضوع ثكاء وليت جمكد إجابات  ن أةئلة زقليدتةل 

أن تصحى بنفسه الواجبات املنووللية الويت ت لوف الطلبوة بهوا ، ال أن ترتكهوا  بئوًا  لور          -3

 املعلم/املتعاونل 
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 الفصـل الثامن 

 الوسائل التعليمية

 

 مقدمـة:
 

تشيع بني بعض املعلمني والطلبة املعلمني   جمال الرتبية اإلةالمية زصور خاطئ موؤداه  

أنه ال م ان للوةائو التعليمية   زدرتت هذه املادة زا مني أنها مادة ذات طبيعوة خاصوة زتوأبر    

 لر هذا األةلوب ! ومما تعللون به رأتهم هذا: 
 

 أن اإلةالم قد ضكم التصوتك والنحت وقد توطك املعلم إىل اةتعمال الصور أو النماذجل -1

أن هلذه املوادة مون القدةوية   قلووب املسولمني مموا جيعلوها زكزفوع  ون مسوتوى الصوور             -2

 والكةومات وما شابهل

ي أن زوفي  ليه مسة من الوقار واهليبة والكزانة مما أن معلم الرتبية الدتنية اإلةالمية تنبغ -3

 أو غريهمال …تنأى به  ن أن تكةم أمام الطلبة أو تستعمو أةلوب ثثيو الدور مثال 

أن هذه املادة زتطلمل الشكح ةواء كان زفسريًا آلتات من القكآن ال كتم أو ضودتثًا شوكتفًا أو     -4

  نه من املادة العلمية اليت تتوىل زقدميهال قيدةل وتتوقف جناح املعلم   هذا  لر مدى ث
 

كو هذه مسوغات تسهو دضوها وال جمال هلا هنال  وتهمنا   هوذا القسوم أن نعوكض    

ألهداف اةتعمال الوةائو التعليمية وأةت اةتخدامها وبعض أنوا ها مما مي ن اةوتخدامه بوني   

 معلمي الرتبية اإلةالميةلوتشيع  ندهمل
 

 التعليمية: أسس استخدام الوسائل
 

تنبغي أن تسوتند اةتخدام الوةائو التعليمية إىل جممو وة من األةت اليت جنملها نيموا 

 تلي:

 الت امو : وتقصد به هنا  دة معان منها : -1

العالقات اليت زكبط اةتخدام الوةائو التعليمية بالنظام الرتبو  ك و وبربنامج الرتبية  -أ 

 اإلةالمية  لر وجه اخلصوول
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العالقات اليت زكبط بني خمتلف الوةائو أو املعينات اليت تتم اةوتخدامها نوال زتعوارض     -ب 

 وةيلة مع أخكىل

العالقات اليت زكبط بني خمتلف املعينات   خمتلف نكوع الرتبية اإلةالميوةل نال زستخدم  -ج

 وةويلة   أضد الفكوع ترتزمل  ليها ضكر مع نكع آخكل

تخدام الوةوائو التعليميوة   خمتلوف مسوتوتات زعلويم الرتبيوة       الشمول : وتقصد بوذلك اةو   -2

 اإلةالمية وكذلك   خمتلف ةنوات الدراةةل

التدّرج : وتقصد به االرزقاء من البسيط إىل املعقد ومن احملسووس إىل ااوكد ومون ال وو إىل      -3

 اخلل …اولء ، أو من اولء إىل ال و ضسمل املوقف 

: تقصد بذلك قدرة الوةائو التعليمية  لر إشباع احلاجات الرتبوتة زلبية احلاجات الرتبوتة  -4

 املختلفة وميع الطلبةل

التقوتم املستمك : وتقصد بوذلك متابعووة مودى حتقيوق األهوداف الويت زسوتخدم مون أجلوها           -5

 التقنيات الرتبوتة وأةاليمل اةتخدامها والنتائج اليت ضققتهال
 

 ة:التقنيات و تدريس الرتبية اإلسالمي
 

 نتناول نيما تلي دور الوةائو التعليمية والتقنيات الرتبوتة   زعليم الرتبية اإلةالمية :

زعدد وةائو نقو املعلومات واملعارف : ط تعد نقو املعلومات الدتنية مقصورًا  لور املعلوم    -1

بوصفه الوةيلة الوضيودة ، وإمنوا زتعودد موع التقنيوات الرتبوتوة احلدتثوة أةواليمل نقوو          

 ماتلاملعلو

املكونة   زدرتت حمتوى مادة الرتبية اإلةالمية : ط تعد زدرتت هوذا احملتووى معتمودًا     -2

 لر األةلوب اللفظي وإمنا تتسع األمك مع التقنيات الرتبوتوة احلدتثوة ليشومو الوةوائو     

 السمعية والبصكتة والسمعية البصكتةل

لويت زتعودد نيهوا خطوو      حتقيق املشاركة اإلجيابية مع الطلبة: إن احلصة اويدة هوي ا  -3

 االزصال بني املعلم والطلبة نال تقتصك األمك  لر اإللقاء، أ  االزصال من طكف واضدل
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إزاضة الفكصة إلشباع ضاجات كو طالمل كفكد: مع إم انية التدرتت امو ات صوغرية   -4

 زتعدد معها زقنيات التدرتت مبا تتناةمل مع كو منهال

ن مصوادر خمتلفوة: قكتبوة منوه أو بعيودة  نوه بفووو        ث ن الطالمل من زلقوي املعكنوة مو    -5

التقنيات الرتبوتة احلدتثة ، وتيسك ذلك للطالمل أن تدرس الثقانة العكبية اإلةالمية مون  

 مصادرها ، وإن بعدت  نهل )مثو األماكن املقدةة(ل

زنوتع أةاليمل زقوتم أداء الطلبة : ضيث ط زعد االختبوارات اللفظيوة نقوط هوي الوةويلة       -6

 لذلكل
 

 مناذج من الوسائل واألنشطة:
 

نستعكض نيما تلي بعض الوةائو التعليمية واألنشطة الصفية األكثك اةتعماال   مدارةونا  

 وبيان دورها   زدرتت الرتبية اإلةالمية:
 

 السـبورة: - أ
 

السبورة وةيلة زعليمية ال مي ن االةتغناء  نها ، وهوي مون أكثوك الوةوائو اةوتخدامًا        

 ن أقدمها أتوًالمدارةنا، بو م
 

وقبو أن نتحدث  ن دور السبورة   زعليم الرتبية اإلةالمية تنبغي أن نذكك الشكو  اليت 

 جيمل مكا ازها  ند اةتعماهلا بش و  ام ، وهر:
 

تستحسن أن ت ون لونها أخوك إذ زظهك ال تابة  لر هذا اللون ظهورًا مناةبًا، كما توفي  -1

  لر الفصو بهاة ومجاالل

 ون موضعها   الفصو مناةبًا مما تيسك  لر مجيع الطالب االةتفادة منهالجيمل أن ت  -2

جيمل أن تنظم الطالمل / املعلم املعلومات اليت تدونها  ليها ، نال ميووج بعووها   بعوض     -3

 وال تلضم بعوها بعوًال
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جيمل أن ُزستعمو  ند زسايو النقا  اهلامة اليت ةرتد   الدرس ، ضتر مي ن لفت انتباه  -4

 بة إىل زلك النقا  والتف ري نيها وزذككهالالطل

 

 تفوو أن تستعملها الطالمل / املعلم بالتدرتج ، مع كو خطوة من خطوات الدرسل -5

 تنبغي احملانظة  لر نظانتها ، كما تفوو اةتعمال اللون األبيض   الطباشريل -6

 تفوو أن ز ون اإلضاءة جانبية ، ضتر ال تنع ت  ليها النورل -7

ببعض اإلشارات واخلطو  واأللوان املخالفة للون األبيض  ند إبكاز مفواهيم  مي ن االةتعانة  -8

 حمددة بقصد لفت االنتباه إليهال
 

وللسبورة أنواع ثالثة هي : الطباشريتة والوبكتة واإلخبارتة ل ومن املم ن زوظيفها مجيعًا 

موة والقوا ود     ضص  الرتبية اإلةالمية ل إذ زستخدم    وكض احلقوائق وزسوايو النقوا  امله    

األةاةية ، وزثري روح احلماةة والتنانت بني الطلبة ل كما أن السبورة الوبكتة زسا د املعلم  لور  

اةتخدام الصور حبكتة وتونك ضصته للشكح دون ال تابوة ضيوث مي ون أن تعوكض  لور السوبورة       

خدامها   الوبكتة كلمات أو  بارات مهمة   الدرس نواًل  ن اضتفاظه مبعكوضوازه إل وادة اةوت   

 ضص  أخكىل
 

 الصـــــــور: -ب
 

وزنقسم إىل قسمني رئيسيني : الصور املتحككة وتقصود بهوا األنوالمل  والصوور السواكنة،      

وزشمو الصور الفوزوغكانية والكةوم البسويطة املعوربة ، والكةووم التخطيطيوة كواخلكائط والكةووم       

 البيانية وال ارت ازريتةل
 

طلبة املفاهيم الدتنية واللغوتة ، إذ حتول هلم ااوكدات إىل  وللصور دور كبري   زعليم ال

حمسوةات وتدركون بذلك دالالت األلفاظ ومعاني اومو ، كما زنقو إلويهم صوور األشوياء الويت     

تتعذر  ليهم رؤتتها  لر الطبيعة ل نمعاط الثقانة العكبية اإلةالمية مي ن نقلها إىل الطوالب  ون   

كما مي ن مقارنة األرقام والتعبري  ن البيانات  ن طكتق الكةومل كموا    طكتق الصور الفوزوغكانيةل

أن ال ارت ازري مي ن اةتخدامه من املعلم  ندما تعكض شيئًا ذا مغلى تتصوو بأضوداث معينوة ،    
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وللصور جاذبيتها خاصة لطلبة مكضلة التعلويم األةاةوي ل والتعوبري بالتصووتك أموك ةوبق إليوه         

بالصور احلسية املتخيلة  ون املعنور الوذهين ل وتسوتطيع املعلوم زقكتومل        القكآن ال كتمل  إذ تعري

املدركات للطلبة بالصور مثو مناةك احلج وشعائكه وأماكنه ، أو زقدتم صور  ون معواط إةوالمية    

 وغريهال…خمتلفة
 

 التسجيالت الصوتية: -جـ
 

ة   نقوو  زتميل  ملية التسايو الصوزي  لور أشوكطة بالبسواطة   االةوتعمال والسوهول     

األشكطةل  وزصلى إىل ضد كبري   زعليم نطوق األصووات والتودرتمل  لور ضسون اإللقواء والتقووتم        

الذازي ، كما أنها زصلى   زسايو موضو ات قود تكجوع إليهوا  نود احلاجوة ، وال  فور أن       

 خمترب اللغة تقوم أةاةًا  لر هذه التسايالت الصوزية وال جموال لإلناضوة   ذلوك اآلن ل ولقود    

 ثبتت نعالية خمترب اللغة   زنمية مهارات التالوة والتاوتد بني الطلبةل 
 

 العروض التوضيحية: -د
 

لنا   زكاثنا اإلةالمي ما توضى قيمة العكوض التوضيحية ل نقد اةتخدمها الكةول صلر 

ي اهلل  ليه وةلم كثريًا ل كما جند ذلك   ضدتثوه صولر اهلل  ليوه وةولم : "صولوا كموا رأتتموون       

أصلي"، وكذلك" خذوا  ين مناة  م" ،نواًل  ن مواقف أخكى كوثرية كوان الكةوول صولر اهلل     

 ليه وةلم تقدم  كضا زوضيحيًا ملا تقول ل كما أن املعلم تستطيع بال شك زعليم كثري من املفواهيم  

 اخلل …والعبوارات اإلةالميوة بالعكوض العمليوة مثو : الوضوء والصالة والتيمم واإلضكام 
 

 لعب الدور: -هـ
 

تشتمو القكآن ال كتم  لر ال ثري من قص  األنبياء والبشوك وأخبوار السوابقني موا مي ون      

للمعلم ز ليف الطلبة بتمثيله، مع االضتفاظ حبكمة ثثيو األنبياء وكبار الصحابةل وتسا د ثثيو  

اإللقواء وزقودتم   الدور  لر إبكاز املعنر واحل مة الوواردة   القصوةل  وكوذلك تودرب  لور جوودة       

املفاهيم ااكدة   ش و حمسوسل  وتدرب الطلبوة أتووًا  لور مواجهوة اومهوور وتشويع روح       

 احلماس بينهمل
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 الفصـل التاسع

 األنشطة الالصفية

 

 مقدمـة:
 

إذا كانت عملية التدريس تراعي جمموعة من األسس الرتبويةة لمةماص ةةمة ماةارات ا     

لتعكس األهداف املنوطة ب ا فكذلك احلال فيما يتعلق بالنشاط املدرسي.  فة  بةد  ص يمةول علة      

املدرسي الةذ   ةةدرته ورار      سس تربوية حتمق  هدافه.  ولمد حدد هذه األسس مشروع النشاط

 الرتبية والتعليم كالتالي:
 

يمول النشاط عل  التلمائية املوج ة ، وجير  يف جو دميمراطي تاةوده احلريةة والتهةاهم     -1

وتبادل الر   واحرتامه ، واالعرتاف بميمة الهرد بالنابة إىل اجملموع وبميمةة اجملمةوع   

 بالنابة للهرد.

مما تزخةر بةه موا ةحل احليةا  العمليةة يف اجملتمة  .        جير  النشاط يف جماالت حيوية -2

فت يئ للط ب جماالت شبي ة باليت تواج  م يف احليا  العامة ويتناولوص  مورًا حيوية 

 يف جمتم  مدرسي هو ةور  مصغر  من جمتمع م العال.

يكوص بني النشاط وفروع الرتبية اإٍلسة مية تكامةيف يف إطةار  هةداف تعلةيم هةذه املةاد  .         -3

حد  األهداف بني فروع املاد  والنشاط تاتوجب  ص يكوص بين ا توافق واناجال ، فما فو

جيميف يف املمررات الدراسية يهصله النشاط ، وما ال يتا  له الو ةت املصصةل لةدرو     

الرتبية اإلس مية يف شكيف حصل ممرر  جيد جمالةه الرحةب يف فةرتات النشةاط الةيت      

 تتميز باجلد  والطرافة.
 

 شاط املدرسي :أسـس الن
 

 تتمدد  سس ممارسة الط ب يف األنشطة ال ةهية بأنواع ا املصتلهة فيما يلي: 

مشاركة الطلبة يف كيف نشاط حبيث يا موص إس امًا فعليًا يف مراحلةه املصتلهةة يف عمليةات     -1

 التصطيط والتنهيذ والتمويم.
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ميلة م ماةيولية هةذا    االهتمال بأسلوب العميف وطريمته من حيث تمايمه بني الطلبةة ، وحت  -2

 االختيار.

ممارسة األسلوب الدميمراطي الاةليم ، واالحةرتال املتبةادل يف التعامةيف بةني الطالةب املعلم        -3

املشرف عل  النشاط وبني الطلبة  نها م. عل   ص تتام مايولية املعلم املشرف عل  النشاط 

 بطاب  التوجيه واإلرشاد.

ص  حد ممكن ، حبيث يتم اإلفاد  من الطلبة ذهنيةًا  االستهاد  من اإلمكانات املتاحة إىل    -4

ونهايًا، ومن البيئة املادية والبشرية، وخلق احلوار والتهاعيف بني هذه اإلمكانات مبا يةيد   

 إىل تنمية الهرد والبيئة.

العميف بني الطلبة يف املناشط يمول عل   سا  روح الهريق حبيث يتدرب الطلبة عل  تورية    -5

 إجناره بشكيف متكاميف. العميف والتعاوص يف

اإلمياص بأص النشاط بأنواعه املصتلهة له هدف تربو  يدرب عل  الةتهك  ويةدف  إىل العمةيف     -6

واحلركة، ويعني عل  االبتكار، ويااعد عل  اسةتممار الو ةت، وياة م يف حتاةني دخةيف      

 الهرد، ويربط الط ب مبجتمع م املدرسي وغ  املدرسي.

شط عل  الوةةول بالطلبةة إىل ماةتومل املعرفةة اجملةرد ، بةيف       عدل اال تصار يف ممارسة املنا -7

حتهيزهم إىل اجملاالت التطبيمية اليت جتعل م يهكةروص ويعملةوص بأيةدي م ويلماةوص نتةائ       

 ج ودهم بأنها م فتزداد  درت م عل  األداء ورغبت م يف االنط ق.

تةوف   و ةات كافيةة    مراعا   درات الطلبة يف العميف والنشاط واإلنتاج باعتةدال مة  وةرور      -8

للدراسة والرتويح حت  ال ييد  اإلسراف يف ممارسةة النشةاط إىل إرهةاق األجاةال والعمةول      

 وإهمال الدرو  اليومية.

الا  يف التدريب عل  النشاط ب واد  وتيد  حباب برام  النشاط اليت تتهق م  مراحيف منو  -9

 الطالب و دراته.
 

 من أنـواع النشـاط :
 

  من النشاط املدرسي اليت ميكن توظيه ا يف تةدريس الرتبيةة اإلسة مية    هناك  نواع كم 

مميف مجاعة اإلذاعة والصمافة والرح ت واخلطابةة والتمميةيف واملعةارغ وغ هةا ممةا ميكةن  ص       
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يا م يف توويح املهاهيم وتمريب املدركات وحتاني  سلوب تدريس الرتبيةة اإلسة مية بهروع ةا    

 املصتلهة.

 نشاط ال ةهي يف جمال الرتبية الدينية اإلس مية ما يلي :ومن  هم  وجه ال

، وجيب  ص حتتهيف املدرسة بأداء هذه الشع   ، فتةدعو  حةد    الصالة يف مصلى املدرسة -1

 الط ب إىل  ص ييذص هلا، ويمول  حد املدرسني بإمامة الطلبة يف الص  .

 تكوين مجاعات مدرسية مثل : -2

 مت ةةا االهتمةةال بةةت و  المةةرلص وتهاةة ه وحه ةةه  مجاعةةة المةةرلص الكةةريم: وم -   

 واالشرتاك يف املاابمات اخلاةة بذلك.

 مجاعة املكتبة الدينية ، والتعريحل بالكتب. -ب 

 مجاعة ماجد املدرسة.    -جة

 مجاعة اإلذاعة الدينية -د  

 مجاعة نشر اآلداب الدينية.    -هة

 عل  المراء .  وحهظ ما ميكن من المرلص  مجاعة الممافة : ومن م مت ا التشجي       -و  

 الكريم ، واألحاديث النبوية ، وذلك بعمد ماابمات بني الطلبة.                        

 تتوىل إعدادها مجاعة من الط ب. إصدار صحيفة دينية جدارية -3

اليت تةبني الغةزوات النبويةة ،  و ماةار الةنهل يف اهلجةر  ، والنمةاذج         رسم املصورات -4

اةةمة ، الةةيت تعةةني يف بعةة  الةةدرو  ، كنمةةوذج ملناسةةك احلةة  ، والتاةةجي ت اجمل

 الصوتية لبع  الرتتي ت المرلنية.

 : وهي من الوسائيف الناجمة يف النشاط الديين ، وحتميق  هدافه. التمثيليات الدينية -5

، عل   ص تكوص موووعات ا ممةا تاةتوجبه املناسةبات     األحاديث والندوات واملمديرات -6

 افر هلا عنصر اإلثار  والتشويق.ليتو

الةيت تتعلةق مبووةوعات دينيةة ، ويكمةر ذلةك يف املواسةم         مجع القصاصـات الصـحفية   -7

 املش ور  : كاهلجر  ، واملولد النبو  ، وش ر رمماص وموسم احل .
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 الفصـل العاشر

 التقويم الرتبوي

 

 مقدمـة:
 

 ساسي من  ركاص العملية التعليمية ، ف و ياةبم ا وي رم ةا ويتابع ةا مةن      التمويم ركن

 جيف دراسة وا ع ةا، وحبةث مشةك ت ا، ورسةم اخلطةوط ال رمةة لتطويرهةا حتميمةًا ل هةداف          

 املنشود  من ا.
 

ويات دف هذا الهصيف احلديث عن مو   التمةويم يف جمةال تةدريس الرتبيةة اإلسة مية      

 ه وخطواته.مه ومه و هميته و نواع
 

 التقويم لغة واصطالحًا:
 

بعد كيف عميف ييدمل ياأل اإلنااص نهاه : ما الذ  حصيف عليه بعد اجل ةد الةذ  بةذل    

والو ت الذ  وّي  واملال الذ   نهق ؟ إنه يراج  نهاه ليمحل عل  مدمل مةا حممةه مةن  هةداف     

 كاص  د حددها سلهًا.
 

هدافه هو ما ناميه بالتمويم.  يمصةد  هذا الذ  يمول به اإلنااص ليتأكد من مدمل حتميق  

بالتمويم إذص معرفة الميمة    حتديد  يمة الشيء  و املعن   و العميف  و    وجه من  وجه النشاط 

 بالنابة هلدف معني  د حدد من  بيف.
 

ولكلمة تمويم تعريهاص  حدهما لغو  واآلخر اةط حي ، ونود  ص نعرغ للمه ول اللغو  

نا ش بع  التعريهات االةةط حية لةه.  وامل حةظ  ص هنةاك خلطةًا بةني       لكلمة تمويم  بيف  ص ن

، واألةح لغويًا  ص يمال )تمويم( ف ي من  assessmentوتمييم   evaluationالكلمتني : تمويم 

األةيف الم ثي " ول" والتمويم هنا يعين  مرين :  وهلما بيةاص  يمةة الشةيء وثاني مةا تعديلةه  و      

 نما تمتصر كلمة تمييم عل  بياص  يمة الشيء.تصميح اخلطأ فيه ، بي
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والوا    ص كلمة تمويم ، باإلوافة إىل ةمت ا لغويًا ،  ةدق يف التعب  عن العملية اليت 

نمول ب ا . إذ إننا عندما نمّول شيئًا ال نمحل عند جمرد تمديره  و بياص  يمتةه ، وإمنةا ناةت دف    

ن التعريحل اللغو  لكلمة تمويم ،  ما عةن التعريةحل    ةً  تعديله وإة ح ما به من خليف . هذا ع

 االةط حي هلا فياتلزل منا و هة.
 

إص مه ول التمويم خيتلحل باخت ف الن ةر  إىل العمليةة الرتبويةة . فةالن ر  الةيت تمصةر       

الرتبية عل  تزويد الط ب باملعلومات تمصر مه ول التمةويم علة  االمتمانةات و يةا  مةدمل مةا       

معلومات . والن ر  اليت توّس  من مه ول الرتبيةة توّسة  بالتةالي مةن مه ةول      حصله الط ب من 

التمويم ، فيتعدمل جمرد االمتمانات إىل  يا  خمتلحل  شكال التغ  يف سةلوك الطة ب معرفيةًا    

 ووجدانيًا وم اريًا ) و نهس حركيًا(.
 

 ولمد  دمت عد  تعريهات للتمويم نذكر بعم ا فيما يلي:

وله "جمموعة من مة من األدلة اليت تبني ما إذا جرت بالهعيف تغي ات عل  يعرِّفه بلول بم -  

 جمموعة املتعلمني م  حتديد ممدار  و درجة ذلك التغ  عل  الطالب مبهرده".

يعرِّفه ثورندريك بموله "عملية متكاملة يتم في ا حتديةد  هةداف جانةب مةا مةن جوانةب        -ب 

 هذه األهداف". الرتبية وتمدير الدرجة اليت يتم في ا حتميق

يعرِّفه ساندرر  ائ  "التمويم هو حتديةد  يمةة شةيء مةا . ويتمةمن ذلةك احلصةول علة           -ج 

معلومات تاتصدل للمكم عل   يمة برنام   و هدف  و طريمة  و نتيجة معينة  و استعمال 

 ممكن لطرق بديله مت تصميم ا لتمميق  هداف خاةة".

و حتديد مدمل ما بلغنةاه مةن جنةاح يف حتميةق     ويعرِّفه الدمرداش سرحاص  ائ  "التمويم ه -د 

األهداف اليت ناع  إىل حتميم ا حبيث يكوص عونًا لنا عل  حتديد املشك ت وتشةصيل  

األووةاع ومعرفةةة العمبةةات واملعو ةةات بمصةةد حتاةةني العمليةةة التعليميةةة ورفةة  ماةةتواها  

 ومااعدت ا عل  حتميق  هداف ا".

"جممـوع اججـراتات    ية التمويم و كمر إجرائية ف ةو  ما التعريحل الذ  نعتربه شامً  لعمل -ه 

اليت يتم بواسطتها مجع بيانات خاصة بفـرد أو ششـروع أو بهـا رة د ودراسـة  ـ ه      

البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى حتقيق أ داف حمـددة سـلفًا مـن أجـل ا ـا       

 قرارات معينة".

 -هة



 

 

95 

 

 أ مية التقويم :
 

تمةويم م ةم لكةيف مةن الطلبةة واملعلمةني ول بةاء        عل  وجه التهصييف ميكةن المةول: إص ال  

وللمايولني عن العملية الرتبوية. وتلصل الكتابات الرتبوية هذه األشكال املصتلهة ل هميةة فيمةا   

 يلي:
 

 أ مية التقويم للطلبة:  -أ

 يعميف التمويم بالنابة للطلبة عل  :

لذ   حرروه  واًل بةأول  و  تزويدهم بالتغذية الراجعة اليت تهيدهم يف توويح مدمل التمدل ا -1

 النمل فيه ، وكذلك جوانب وعه م و وت م.

 توويح األهداف اخلاةة هلم حبيث يااعدهم عل  معرفة ما هو م م لكي يتعلموه. -2
 

 أ مية التقويم للمعلمني: -ب

 يعميف التمويم بالنابة للمعلمني عل  :

   التعليمية املرغوبة.تزويدهم باملعلومات عن الدرجة اليت حمق ب ا الطلبة النتائ -1

 إعاد  ةياغة األهداف اخلاةة بالطلبة. -2
 

 أ مية التقويم لآلبات: -جـ

 يعميف التمويم بالنابة ل باء عل  :

 تزويدهم مبعلومات عن درجة التمدل الذ   حرره  بناؤهم. -1

 توويح نماط المو  ونماط المعحل عند  بنائ م. -2
 

 

 أ مية التقويم للمسؤولني: -د

 التمويم بالنابة للمايولني عل  : يعميف

 التعرف عل  مدمل فاعلية املناه  والتممق من جوانب المو  والمعحل في ا. -1

 توويح نماط المو  و المعحل عند الطلبة مما يااعد عل  حتاني طرق التدريس هلم.  -2
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 معايري التقويم:
 

  ا ما يلي :يف ووء ما سبق ميكن لنا  ص نشتق معاي  التمويم اجليد ومن  هم

 ارتباط التمويم بأهداف املن  . -1

 مشول عملية التمويم. -2

 استمرارية التمويم. -3

 مراعا  اجلوانب اإلناانية يف التمويم. -4

 اتباع املن   العلمي يف التمويم. -5

 اال تصاد يف الو ت واجل د واملال. -6
 

 جماالت التقويم:
 

لةحل عناةةر املةن   . مةن  جةيف هةذا جنةد        التمويم كمةا سبق المةول عمليةة تشةميف خمت   

 الطالب املعلم مكلهًا بأص يعرف اجملاالت اليت ميكن  ص ميتد إلي ا التمويم . من هذه اجملاالت.
 

ويمصد به حتديد ماتومل الطالب بالنابة للم ةارات واملعلومةات والمةيم    تقويم الطالب:  -  

 نةاك تمةويم تشصيصةي    املصتلهة . وخيتلحل نوع هذا التمويم باخت ف اهلةدف منةه . ف  

وهناك تمويم لتمصيله وهناك تمويم لكهايته يف املاد  وهناك تمويم الستعداده وغة  ذلةك   

من جماالت التمويم اخلاةةة بالطالةب وسةوف نتنةاول احلةديث بالتهصةييف عةن تمةويم         

 الطالب يف الهصيف اخلاص باالختبارات التمصيلية.

 ن اج عل  حتميق  هدافه.ويمصد به حتديد مدمل  در  املتقويم املنهاج :  - ب

وهناك ماتوياص لتمويم املن اج : املاتومل الداخلي ونعين به تمويم الع  ة بني عناةةر      

ماذا كانت  هداف املن  ؟ إىل    مدمل يعكس احملتومل هذه  –املن اج. كأص ناأل ممً  

مل ؟ ثم األهداف ؟ هيف كانت طريمة التدريس املصتار  مناسبة لكيف من األهداف واحملتو

ما هي  ساليب التمويم املاتعملة ؟ وما مدمل مناسبت ا ألهداف املةن  ؟  علة  املاةتومل    

الداخلي إذص يتم فمل عناةر املن   بعمق وإبةرار الع  ةة. وحتديةد  شةكال التكامةيف      

الر سي بني وحدات الهرع الواحد من املةاد  والتكاميف األفمي بني الهةروع املصتلهةةة مةن   
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اخل( وبني املاد  وغ هةا مةن املةواد الدراسةية      …عميد ، فمه، حديث،  املاد  )ت و ،

 األخرمل.

 ما املاتومل اخلارجي لتمويم املن   فيشميف البمث يف مدمل  درته علة  حتميةق  هدافةه    

ولكةيف ماةتومل مةن هةذين املاةتويني       …وبياص  ثره يف الطة ب واجملتمة  اخلةارجي    

 يف المول فيه. ساليب خمتلهة للتمويم مما ال جمال لتهصي

يعد تمويم الكتاب جزءًا من  جزاء تمويم احملتومل العلمي الذ  يشةتميف  تقويم الكتاب :  -جـ

عليه املن   . إال  ص للكتاب املمرر مكانة خاةة بةني املةواد التعليميةة األخةرمل جعلةت      

اخلرباء يهردوص له جانبًا ماتمً  عند احلديث عن تمةويم عناةةر املةن   . و ةد  عةدت      

 يم الكتاب  دوات خمتلهة.لتمو

ويمصد بذلك الو وف عل  مةدمل كهةاء   سةاليب التةدريس يف      تقويم طريقة التدريس :  -د

حتميق  هداف الدر  . مما ياتلزل الو وف عل  خصةائل طةرق التةدريس املاةتصدمة     

 ومدمل مناسبت ا لكيف فرع من فروع الرتبية اإلس مية.

التعليمية واألنشطة ،  يمًا ، عنصر مةن العناةةر    الوسائيف  تقويم الوسائل واألنشطة : -هة

اليت يشتميف علي ا املن   إال  ص اخلرباء  د خصصوا هلا من  ساليب التمويم ما يتناسب 

م  كيف نوع من ا . ويتوفر اآلص يف   اال الوسائيف املعينة وتكنولوجيا التعليم جمموعة من 

  ا. دوات التمويم اليت تتناسب م  طبيعة كيف  دا  وهدف
 

 خطوات التقويم :
 

يف ووء التعريحل الاابق مله ول التمويم يتمح لنا  نه عملية معمد  حتتو  عل  الكم  من 

 األنشطة وتا  يف عد  خطوات هذه اخلطوات هي:

 حتديد اهلدف من التمويم. -1

حتديد املوا حل اليت ميكن للطالب   املعلم  ص جيم  من ا معلومات تمريبية متصلة  -2

 باهلدف.

 ديد كمية املعلومات اليت حيتاج إلي ا.حت -3

تصميم وبناء  دوات و ساليب التمةويم ممةيف االختيةارات وبطا ةة امل ح ةة و ةوائم        -4

 التمدير.
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 مج  البيانات باألدوات املمرر  ومن املوا حل احملدد . -5

حتلييف البيانات وتاجيل ا يف ةور  ميكن من ا االستدالل واالستنتاج وياةتعاص يف   -6

 ألساليب اإلحصائية والتوويمية املصتلهة.هذه اخلطو  با

تها  البيانات يف ةور  تتمح ب ا املتغ ات والبدائيف املتاحة مت يدًا للوةول من ا  -7

 إىل حكم  و  رار يدر .

إةدار احلكم  و المرار ومتابعة تنهيذه حت  ميكن معرفةة مةدمل جةدومل املعلومةات      -8

 ك الذ  نمومه. التموميية يف حتاني املو حل  و ال اهر   و الالو
 

 تقويم منا ج الرتبية اجسالمية )إطار مقرتح(:
 

تشتميف وثيمة مناه  مباحث الممافة والرتبية والعلول اإلس مية للمرحلة المانوية بةاألردص  

 عل  إطار ممرتح لتمويم هذه املناه .  وسوف نعرغ منه ما ميكن للطالب املعلم الميال به.
 

 أوال : املتعلم :

 يا م املن اج يف: إىل    مدمل

 بناء الشصصية اإلس مية للمتعلم ، إميانًا وعباد  وسلوكًا ؟ -1

 تنمية اعتزار املتعلم باهلل وبالرسول وبالوطن؟ -2

 تعزيز رابطة األخو  اإلس مية بني املتعلمني ؟ -3

 مراعا   درات املتعلم واستعداداته ، وميوله ومعارفه وخرباته الاابمة ؟ -4

 االستم لية ، يف التهك  واالعتماد عل  النهس ؟تلبية حاجة املتعلم يف  -5

تنمية م ارات التهك  النمد  لةدمل املةتعلم ك كالبمةث واالستمصةاء والتعليةيف والتمليةيف        -6

 واملوووعية وحان احملاكمة ؟

 ثانيًا : عناصر املنهاج :

 )أ( األ داف:

 إىل    مدمل يا م املن اج يف:

 ة بصور  عامة؟االرتباط الوثيق بأهداف املرحلة المانوي -1

 التكاميف م   هداف تدريس الرتبية اإلس مية يف مرحلة التعليم األساسي؟ -2
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 التمديد والوووح والمابلية للتنهيذ يف بنائ ا؟ -3

 التممييف لإلس ل ، عميد  وعباد  ون امًا شامً  للميا ؟ -4

 مراعا  املاتومل املعريف والوجداني واحلركي؟ -5

 ل؟التأكيد عل  مصادر املعرفة يف اإلس  -6

 تنمية الميم والتصورات اإلس مية ، مما علق ب ا من مهاهيم خاطئة؟ -7

نبذ العادات واالجتاهات والميم والتيارات الهكرية اخلاطئة ، واملعادية استنادًا إىل الهكةر   -8

 اإلس مي؟
 

 )ب( احملتوى :

 إىل    مدمل يتصحل حمتومل املن اج وتن يمه مبا يلي :       

 س مية إىل خربات ونشاطات تربوية؟ترمجة  هداف الرتبية اإل -1

تكاميف اخلربات التعليمية حبيث تامح بانتمال التعلم بشكيف متتاب  ، وماتمر يف الصهني  -2

 احلاد  عشر والماني عشر؟

 بناء املوووعات الدراسية واخلربات التعليمية ، عل   سا  التكاميف يف املعرفة اإلس مية؟ -3

 اتهاق وذات معن  للمتعلم؟ تمديم ماد  علمية ةميمة ، تكوص موو  -4

 توارص اخلربات ومراعا  اإلجنار ، والرتكيز وجتنب احلشو والتكرار؟ -5

 تأكيد املهاهيم واملبادئ واألحكال الشرعية يف املمررات الدراسية واخلربات التعليمية؟ -6

تمديم موووعات دراسية وخربات تعليمية عل  حنو حيهز الطالب إىل مزيد مةن الدراسةة    -7

 واالعتماد عل  ما حوله من مصادر التعلم؟ الذاتية ،

 تأكيد النشاط الديين داخيف املدرسة ، واإلس ال يف الكشحل عن ميول الطلبة وتنميت ا؟ -8

 تلبية حاجات اجملتم  األردني التنموية ، وما يواج ه من حتديات؟ -9

 

 )جـ( طرائق التدريس :

 :إىل    مدمل تتصحل طرق التدريس يف املناه  مبا يلي         

االهتمال بالبمث واالستمصاء و سلوب حتلييف النصةوص واملوا ةحل ،  كمةر مةن اهتمام ةا       -1

 بالطرق اليت تعتمد عل  جمرد التلمني ، وسرد احلمائق واملعلومات؟
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تنوع مداخل ا مميف بناء املوا حل التدرياية عل  األحداث اجلارية ، والتعلم مةن املصةادر    -2

 ، والتعلم باملمارسة وامل رمة؟املصتصة يف البيئة ، والتعلم بالمدو  

إتاحة التهاعيف اإلجيابي بني املعلم والطلبة الةذ  يةوفر فرةةًا جيةد  للمنا شةة ، وإبةداء        -3

 الر  ؟

 التأكيد عل  ترمجة األفكار واملهاهيم إىل سلوك ميارسه الطلبة؟ -4
 

 )د( الوسائل التعليمية :

 املن اج مبا يلي : إىل    مدمل تتصحل الوسائيف التعليمية اليت يوةي ب ا     

 ترمجة  هداف الرتبية اإلس مية إىل خربات ونشاطات تربوية؟ -1

 التوافر الذ  يتيح حتميق الغاية من ا؟ -2

 التنوع واالرتباط باملوووع املراد تدرياه؟ -3

 توافر الشروط الواجبة في ا من حيث الوووح وبااطة الهكر ؟ -4

 إثار  اهتمال الطلبة وتشويم م؟ -5

 تأميف ، والمدر  عل  التهك  املنطمي لدمل الطلبة؟تنمية امل ح ة وال -6
 

 ) ـ( األنشطة التعليمية:

 إىل    مدمل تتصحل األنشطة التعليمية اليت يوةي ب ا املن اج مبا يلي :        

 الوظيهية ومااعد  املتعلمني عل  تطبيق ما يتعلمونه؟ -1

 التناسب م  ماتومل الطلبة ، وما بين م من فروق فردية؟ -2

 ات والنشاطات اليت تلهل حاجات املتعلمني؟تنوع اخلرب -3

 مراعا  ظروف البيئة احمللية؟ -4

 

 

 )و( أساليب التقويم :

 إىل    مدمل تتصحل  ساليب التمويم اليت يوةي ب ا املن اج مبا يلي :      

 االرتباط باألهداف اليت يرمي إلي ا املن اج؟ -1
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مية يف بناء األسئلة ك كالصدق والصياغة األخذ باالجتاهات احلديمة يف مراعا  الشروط العل -2

 اللغوية الاليمة والوووح ، ومراعا  الهروق الهردية بني الطلبة؟

اختتال كيف در  من درو  املن اج بأسئلة متنوعة وشاملة بنائية وختامية لميا  األهداف  -3

 احملدد  هلا؟

 لمتعلمني؟التنوع حبيث تتناول اجلوانب التمصيلية واألدائية والالوكية ل -4
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 الفصـل احلادي عشر

 فن السؤال

 

 مقدمة:
 

ةياغة الايال وطريمة إلمائه ميشراص ةاد اص لعد   شياء من ا : متكُّن املعلةم مةن املةاد     

العلمية وف مه لايكولوجية الطلبة ومعرفته بأساليب استمارت م للك ل و درته عل  الطرح اجليةد  

معه اللبس.  ويف هةذا الهصةيف نعةرغ بإجيةار السةرتاتيجية الاةيال       للايال بالشكيف الذ  يزول 

 ممدمني مماال تطبيميًا يف جمال الرتبية اإلس مية.
 

 مفهوم السؤال يف إطار تدريسي:
 

الايال هو كيف عبار  تنطو  عل  مطالبة املدر  للط ب بإجابة ترتبط ب ةدف تعليمةي   

 حمدد.
 

 أ مية السؤال:
 

 بويني حول  يمة الايال ودوره يف العملية التعليمية:فيما يلي  راء بع  الرت

 األسئلة اجليد  تعين التدريس اجليد. -1

 يف م ار  األسئلة يكمن التدريس الرا ي. -2

 يف األسئلة منهذ إىل الهكر احلي. -3

 يف الايال كيف شيء ، إنه روح العملية التعليمية ولبُّ ا. -4
 

 أنواع األسئلة:

إىل  نةواع خمتلهةة . وسةوف نمتصةر هنةا علة   ربعةة  نةواع مةن          ميكن تصنيحل األسئلة 

التصنيحل . األول تصنيحل األسئلة حاب املاتويات املعرفية ، والمةاني تصةنيه ا حاةب شةكيف     

 االختبار، والمالث تصنيه ا حاب طريمة إلماء الايال، واألخ  حاب ترتيب إلماء الايال.
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 حسب املستويات املعرفية: –أوال 
 

وهي تلك اليت تعتمد عل  تذكر معلومات ذات طبيعة خاةة  و عامة.  علومات:أسئلة امل -1

وتشميف معرفة احلمائق واملصطلمات واألساليب واملناه  واملبادئ والن ريةات يف ماةتومل   

 التذكر  و االستدعاء.

وهي تلك اليت تتممن الايال عن اله م واإلدراك ملاد  اتصال ،  و  أسئلة االستيعاب : -2

 ص يربط ا مباد   خرمل . ويشميف هذا التصنيحل عمليات التها  والرتمجة  ممموص بدوص

 االستدالل.

وهي اليت تمةيس المةدر  علة  اسةتصدال الصةيغة اجملةرد  يف موا ةحل         أسئلة التطبيق : -3

 عملية  و حماوسة . مميف تطبيق مه ول  و  اعد   و ن رية يف مو حل حمدد.

جتزئةة مةاد   و مووةوع إىل مكوناتةه  و      وهي اليت تميس المدر  علة   أسئلة التحليل : -4

عناةةةره حبيةةث تتمةةح الع  ةةة البنائيةةة بةةني املكونةةات . ممةةيف التمييةةز بةةني احلمةةائق 

 والهرويات.

وهي تلك اليت تميس المدر  عل  تأليحل عناةر  و جزئيات يف كليات  أسئلة الرتكيب : -5

 و من ومةة   .    وو  األجزاء م  بعم ا البع  لتشكييف كيّف جديةد سةواء كةاص خطةةً    

 ع  ات.

وهي تلك اليت تميس المدر  عل  إةدار  حكةال نمديةة يف وةوء معةاي       أسئلة التقويم : -6

 معينة.
 

ون حظ هنا  ص هذا التصنيحل يهرتغ اهلرمية ،     ص بنية العمليات العمليةة مندرجةة   

الطالةب متمةيف   تصاعديًا من األدن  إىل األعل . فأسئلة املعلومات اليت تمتصر عل   يا  معةارف  

  باط ماتومل ، يلي ا  سئلة االستيعاب فالتطبيق فالتملييف فالرتكيب فالتمويم.
 

وال بد من اال تناع بأص  سئلة املاتويات الدنيا منطلق للاة  يف اإلحبةار يف ماةتويات    

من التهك   ر   و عل  ، ليصيف إىل اسةتصدال  سةئلة عمليةات الةتهك  العليةا. و صةد بةذلك  ص        

طالب بتهك ه إىل ماتومل  عل  من التذكر واله م والتطبيةق ليمةار  الةتهك  التمليلةي     يرتمي ال

 والرتكيهل والتموميي.
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 حسب شكل االختبار: –ثانيًا 
 

تنمام األسئلة إىل نوعني رئيايني :  سئلة ممالية ، و خرمل موووعية . ويمصد باملمالية 

نت اء . ف و الذ  ينت  اإلجابة بنهاةه سةواء   تلك اليت ميتلك الطالب في ا حرية اإلجابة بدءًا وا

 من حيث حمتواها  و طريمة عرو ا . ويدخيف يف هذا اإلطار األسئلة املهتوحة واألسئلة المص  .
 

وميدح يف األسئلة املماليةة  ةدرت ا علة   يةا  املاةتويات العليةا مةن الةتهك  )حتليةيف          

غة والرتتيب املنطمي يف عرغ األفكار وتركيب وتمويم(.  واكتشاف مدمل  در  الطالب عل  الصيا

 وس ولة ووع ا وتطبيم ا و لة التكلهة في ا ويعاب علي ا ذاتية التصميح  حيانًا.
 

 ما األسئلة املوووعية ف ي تلك اليت تتب  يف إعدادها خطوات إجرائيةة معينةة يف وةوء    

تطبيم ا وتصةميم ا ممةا   التملييف الد يق حملتومل املاد  العلمية املمرر  ، وكذلك اتهاق إجراءات 

يممن موووعية التصميح . وميدح هلا املوووعية والشمول والصدق والمبات وس ولة اإلجةراءات  

والتصميح واال تصاد يف اجل د عند التصميح . وإص كاص يعاب علي ا عجزها  حيانًا عند  يةا   

اص علة   يةا  جوانةب    املاتويات العليا يف التهك  والط  ة الله ية وا تصةارها يف مع ةم األحية   

التمصييف وةعوبة إعدادها واحتياج ا لو ت كب  ، كما  ن ا تتيح اجملال للغش والةتصمني مةن   

  بيف الط ب.

 

 حسب طريقة إلقات السؤال: –ثالثًا 

 ف ناك  سئلة موجَّ ة و سئلة غ  موجَّ ة:   

 نه ثم إلماء الايال عليه ويمول املعلم عند إلمائ ا باختيار طالب بعي األسـئلة املوجَّهة : ) (

 وهي تااعد يف:

 التمّكم يف ن ال الصحل ووبطه. -1

 اختيار الطلبة اخلجولني وتشجيع م عل  املشاركة. -2

 التعّرف عل   درات وم ارات الطلبة. -3
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 ويمول املعلم بإلمائ ا عل  الصحل كله وميكن أل  طالب  األسـئلة غري املوجَّهة : ( ب)

 اعد يف:اإلجابة عن ا وهي تا

 تشجي  املنا شة احلر . -1

 تتمدمل الصحل ككيف وليس طالبًا بعينه. -2

 جتنب إحراج طالب بعينه. -3

 احلصول عل  مدمل واس  من االستجابات. -4
 

 حسـب توقيـت إلقـات السؤال: –رابعًا 

 ف ناك  سئلة است  لية للدر  و سئلة  ثناء الدر  و سئلة ختامية للدر .  

 وي دف املعلم من استصدام ا إىل: سـتهاللية :األسـئلة اال ) (

 التعّرف عل  معلومات وخربات الطلبة الاابمة. -1

 التأكد من ف م الدر  الاابق. -2

 حهز الطلبة وإثار  ميوهلم واهتمامات م. -3

 توجيه االنتباه إىل موووع الدر  اجلديد. -4

 إىل:وي دف املعلم من استصدام ا  أسـئلة أثنـات الدرس : )ب(

 تشجي  املشاركة الصهية. -1

 التعّرف عل  مدمل ف م الدر . -2

 حتديد المدرات وامل ارات النوعية. -3

 تغي  خطة التعلم. -4

 ت يئة الطلبة ل نتمال من نمطة إىل  خرمل يف الدر . -5

 وي دف املعلم من استصدام ا إىل: أسـئلة ختاميـة : )جة(

 التأكد من مدمل ف م الدر . -1

 ا  مدمل حتميق األهداف. ي -2

 احلصول عل  تغذية راجعة ألدائه. -3

 توجيه الن ر إىل موووع الدر  المادل. -4
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 مقرتحـات عامـة:
 

 ، وال ينبغي  ص جتتم  عل  الطالب ةعوبتاص إحداهما  جتّنب التعقيد اللفهي -1

 خاةة بلغة الايال ، واألخرمل خاةة مبمتواه.

 يف املمرر.  ا قيمة جانبًاجيب  ص يتناول الايال  -2

 . وال تعترب اإلجابة عنه شرطًا لإلجابة  تأّكد من أن كل سؤال مستقل ب اته -3

 عن سيال تال.

. إص اخلدعة يف الايال غالبًا ما تمليف  جتّنب األسئلة اليت تعتمد على اخلداع -4

الطالب اجليد الذ  حياول الرتكيز عل  معن  العبار  بكاملة ا  كمةر ممةا يركةز     

 كيف كلمة في ا.عل  

 ال لبس في ا. يطرح مشكلةتأّكد من  ص الايال  -5

 ليممن مشوهلا لعينة كب   من احملتومل. يكون عدد األسئلة كافيًاجيب  ص  -6

  و باختاذ مو حل واوح  خيلو السؤال من العبارات املوحية باججابةجيب  ص  -7

 الايال . مميف  ال توافق عل  ؟  ليس من األجدر؟

 املمرر. عبارات الكتاب جتّنب -8

 يدركه الطالب ، ال  ص يطرح بشكيف جمّرد  يوضع السؤال يف سياقينبغي  ص  -9

 بعيد عن  ذهاص الط ب  و حيتميف تأوي ت خمتلهة.
 

 مقرتحات خاصة :
 

 أوال : مقرتحـات لألسئلة املقاليـة:

  ص تكوص املشكلة يف الايال حمدد  وغ  غاممة. -1

 اليت تيد  إىل نهس املعن  لكيف الط ب. استصدال الكلمات -2

 وو   سئلة كم   تغطي كيف املن   ومناسبة لزمن االمتماص وال يوو  اختبار ممال  -3

 يتكوص من سيال واحد.

 تعدييف طول اإلجابة املطلوبة ودرجة التعميد في ا مبا يت ءل م  ماتومل  درات الط ب. -4
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التهك  ومنا شة األفكار املركبة واالبتعاد عةن   وو   سئلة املمال لميا  األمناط العليا من -5

  سئلة احلهظ والتذكر.

 وو   سئلة تتطلب إجابات  ص  . -6

 حتديد درجة كيف سيال بناء عل  عناةر اإلجابة املتو عة للايال. -7

  يال  كمر من مصمح بتصميح الايال الواحد. -8

 إجبارية. إجابة الط ب عل  كيف  سئلة االختبار ، يهميف  ص تكوص كيف األسئلة -9

 اتصال األسئلة بأهداف املمرر اتصاال وثيمًا. -11

 ةياغة األسئلة بأسلوب مباط حت  يتمكن الط ب من ف م املطلوب. -11

 إعاد  الن ر يف ةياغة األسئلة بعد وو  اإلجابة النموذجية هلا. -12

 استصدال ماد  جديد   و تن يم جديد عند ةياغة الايال. -13
 

 وعيـة:ثانيًا : مقرتحـات لألسـئلة املوض
 

 وفيما يلي عرغ لبع  املمرتحات اخلاةة بكتابة كيف نوع من  نواع األسئلة املوووعية:  
 

 أسئلة الصواب واخلطأ: ) (

تأكد من  ص العبار  يف ةيغت ا الن ائية تتممن عبار  ليس هناك شك يف ةمت ا  -1

  و خطئ ا ،    ال حتتميف اخلطأ والصواب يف لص واحد.

عميم )كيف ومجي  و طعًا ، ودائمًا وحتمةًا( . وكةذلك   جتنب استصدال كلمات الت -2

 كلمات التصصيل )يف بع  األحياص ، يف ظروف خاةة(.

 جتنب عبارات النهي خاةة النهي املزدوج. -3

 جتنب العبارات املركبة اليت تتممن  كمر من فكر . -4

 حاول  ص تكوص العبارات الصميمة مماثلة يف الطول تمريبًا للعبارات اخلطأ. -5

  يتااومل عدد العبارات الصميمة م  غ  الصميمة.جيب  ال -6
 

 ملموظة : ال نوةي بأص يكوص االختبار كام  من هذا النوع من األسئلة.
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 أسـئلة االختيـار من متعدد : ( ب)
 

يطرح مشكلة حمدد  واومة . و ص بديً  من  Stemتأكد من   ص  رومة الايال  -1

 بني املمّدل له ميميف اإلجابة املطلوبة.

 ل  ص تكوص البدائيف  ص   ما  مكن.حاو -2

جيةةب  ص يمتصةةر  رومةةة الاةةيال علةة  املةةاد  ال رمةةة جلعةةيف املشةةكلة واوةةمة  -3

 وحمدد .

 جتنب استصدال ةيغ النهي يف  رومة الايال. -4

تأكد من  ص بدائيف اإلجابة اخلطأ تيلحل إجابات معمولة ظاهريًا ،     ص تكةوص   -5

 البدائيف املصتلهة جذابة للطالب.

ص هناك إجابة ةميمة واحةد  فمةط  و إجابةة تهمةيف غ هةا بشةكيف       تأكد من   -6

 واوح.

جتنب استصدال عبارات من نةوع "مجية  مةا ذكةر"  و كةيف مةا ذكةر  عة ه  و          -7

 "مجي  ما سبق ذكره".

 اكتب البدائيف مجيع ا عل  منط لغو  واحد. -8

احرص عل  توف  مةن ث ثةة إىل ةاةة بةدائيف للاةيال حتة  ال تزيةد فةرص          -9

 التصمني.

ما تكوص البدائيف ر مية  و رمنية ، ترتب من األدن  إىل األعل   و بةالعكس.   عند -11

 امل م  ص تتب  ن امًا.

 احرص عل  التنوية  يف ترتيب البدائيف الصميمة . -11

نَوع يف الطول الناهل للجواب الصميح حت  ال ياتغيّف الطول كمهتةاح لإلجابةة    -12

 الصميمة.
 

 أسـئلة املزاوجـة: )جـ(
 

ي  البنود يف المائمة األوىل ) ائمة املمدمات( متجاناة وكذلك جيب  ص تكوص مج -1

 ص تكوص المائمة  –البنود يف المائمة المانية ) ائمة اإلجابات( ، فمن املمكن مم  
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األوىل  مسةةاء مةةيلهني والمانيةةة  عمةةال هلةةيالء املةةيلهني ،  و األوىل،  و  حةةداث  

 لمانية.تارخيية يف األوىل كالغزوات وسنوات حدوث ا يف ا

ياتصدل عدد من البنود يف إحدمل المائمتني  كمر  و   ةيف مةن البنةود يف المائمةة      -2

األخرمل ، وياتمان  ص يامح باستصدال بعة  االسةتجابات ألكمةر مةن مةر .      

فاألعداد غ  املتوارنة يف المائمتني وإمكانية استعمال كيف استجابة ألكمر من مر  

 يمليف من عاميف التصمني.

جابات ترتيبًا منطميًا . فهي  ائمة األمساء ترتب حاب احلروف ترتب  ائمة اإل -3

 األجبدية ، ويف  ائمة الانوات ترتب بشكيف متالايف وكذلك يف  ائمة األعداد.

تكتب العبار  حبيةث ال تكةوص طويلةة . فهةي ذلةك تةوف  للو ةت الةذ  يلةزل           -4

 للمهموص لمراءت ا وف م ا.

 نعًا إلرباك املهموص.يكتهي بعدد  لييف من البنود يف كيف  ائمة م -5

تكتب تعليمات واوةمة لشةرح  سةا  عمليةة الةربط ، كةأص يةذكر  نةه ميكةن           -6

استصدال اإلجابة الواحد   كمر من مر   و  ص يم  خطًا ،  و ر مًا يف مكاص معني 

 ليدل عل  اإلجابة اليت يعتمد املهموص بصمت ا.

ميف عل   مساء  و جتعيف المائمة اليت تشتميف عل  عبارات عل  اليمني واليت تشت -7

مهردات عل  الياار ، ألص ذلك يوفر عل  الطالب اجل د والو ت يف البمث عن 

 اإلجابة الصميمة.
 

 أسـئلة التكميـل: )د(

  ص يتطلب الايال ) و املكاص اخلالي( إجابات  ص   وحمدد  وواومة. -1

إذا كاص هناك  كمر من إجابة ةميمة فيجب  ص تعط  الدرجة عل     إجابة  -2

 ا.من 

جيب  ص نبلغ الط ب عما إذا كاص هجاء الكلمات اللغوية له دخةيف يف الدرجةة    -3

 عل  الايال.

عند اختبار ف م املصطلمات والتعريهات جيب  ص يعط  املصةطلح  وال ويطلةب    -4

التعريحل من الطالب ،  حان من  ص يعط  التعريةحل ويطلةب منةه املصةطلح ،     



 

 

110 

التداعي ، وترابط املعةاني . كمةا   وذلك ألنه عاد  ال ياتهيد الط ب من  سلوب 

  ص طلب التعريحل هو مميا  جيد ملعلومات الط ب عن ذلك امله ول.

جتّنب العبارات املشوهة اليت حتو   ماكن خالية غ  مناسبة ، إذ إنةه جيةب    -5

 ص يكوص املكاص اخلالي للعبار  املطلوب تعلم ا  و معرفة ما إذا كاص الطالةب  ةد   

 ن العبارات  و الكلمات(.تعلم ا )وليس    نوع م

من املاتمان يف  سئلة التكمييف  ص يكوص املكاص اخلالي ) و األماكن اخلالية( يف  -6

ن اية الايال . إذ  ص بدء الايال مبكاص خال له  ثر كب  عل  عدل ف م الطالب 

 للايال ، وبالتالي ييثر عل  اإلجابة املطلوبة.

، وذلك ألن ا  د تكوص غاممةة إذا   يهميف تملييف استعمال عبارات الكتاب املمرر -7

 ما خرجت عن احملتومل خارج الكتاب.

جيب حتديد الصيغة اليت سةوف جييةب ب ةا الطالةب ،    جيةب  ص يكةوص        -8

 الايال حمددًا لإلجابة املطلوبة.

األسئلة املباشر  مهملة عن األسئلة غ  املباشر  ، وخاةةة إذا كةاص الميةا  يف     -9

 ماتومل املعرفة فمط.

 لمات العروية اليت  د تشوه الايال.جتّنب الك -11

 ياتمان  ال يكوص هناك فراغات كم   يف الايال. -11
 

 مستويات األسئلة:
 

تصةورًا لتصةنيحل األسةئلة     Gurryيف حماولة للتمييز بني ماتويات األسئلة  ةدل جةرمل   

ول يف وتمايم ا إىل ث ث مراحيف:  سئلة املرحلة األوىل، والمانية، والمالمة. ولمد فّصيف جرمل المة 

النوعني األولني إال  نه  مجيف المول يف النوع المالةث. وي ةدف هةذا النةوع إىل اسةتمار  الطة ب       

للمديث اإلوايف والتعب  احلر ذ  الصلة مبوووع النل.  وسوف نمتصر هنا عل  ذكر خصائل 

 النوعني األولني لكمر  شيوع ما بني املعلمني.
 

 )أ( أسئلة املرحلة األوىل :

اعد  الطالب عل   ص يه م كةيف شةيء بالتهصةييف وعلة   ص حيصةيف علة        وتات دف ما

 املعلومات اليت يريدها من النل الذ   مامه وهلذا النوع من األسئلة ث ثة  هداف وهي:
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 إجبار الطالب عل  التأميف يف النل والتعرف الد يق ملا مت التعب  عنه. -1

 تدريب الطالب عل  مترينات لغوية بايطة. -2

 مناذج لغوية جيد  ياتطي  حماكات ا بعد ذلك.إعطاء الطالب  -3

 ومن  هم ةهات هذا النوع من األسئلة ما يلي:

تمتصر هذه األسئلة عل  احملتومل اللغو  املمّدل للةدار  وال تتعةداه إىل حمةاوالت     -1

التأوييف والتها  . ليس هدف هةذا النةوع اسةتمار  الطة ب لتوليةد  فكةار  خةرمل        

 …مشتمة مما بني  يدي م

 ياغة هذه األسئلة من الكلمات والرتاكيب الوارد  يف النل.يتم ة -2

 تتميز هذه األسئلة بالوووح والا ولة يف اإلجابة علي ا. -3

 توّجه األسئلة للط ب والكتاب مهتوح  مام م حت  يبمموا عن اإلجابة يف النل. -4

تندرج األسئلة فتعاجل ما ورد يف النل مجلة    تتب  األسئلة ترتيب األفكار ومةن   -5

 ثم يا يف عل  الط ب احلصول عل  اإلجابة.

تدور األسةئلة فمةط حةول األشةصاص واألشةياء واألحةداث املشةار إلي ةا يف الةنل           -6

 والتهاةييف اليت ورد ذكرها فيه.

يلم  املعلم الايال مش ًا إىل  حد الط ب كي جييب فإذا تردد  و  بطأ كّلحل املعلم  -7

ياأل  كمر من طالب حتة  حيصةيف    غ ه دوص  ص يتربع باإلجابة الصميمة.  و د

من م عل  هذه اإلجابة . وي دف هذا اإلجراء إىل إتاحةة الهرةةة ألكةرب عةدد مةن      

كمةا ي ةدف إىل إشةعار  كةرب      …الط ب كي ميارسوا اللغة وحياولوا التهك  ب ا 

 عدد من م بأنه يشارك يف احلصة.

يف عليةه  ص  بة  …ال ينبغي للمعلم  ص يصمح الطالةب مبجةرد خطئةه يف اإلجابةة      -8

يكّلهه بإعاد  الن ر يف النل . ف ذا يدربه عل  التأميف وعدل التاةرع يف اإلجابةة .   

إص مميف هذا النوع من الط ب هو الذ  حيتاج بصور   شد إىل تدريبه علة  م ةار    

 التأميف واإلمعاص يف المراء .

  كلما  جاب الط ب إجابة ةميمة  سرع املعلةم يف إلمةاء األسةئلة وتوريع ةا علة      -9

الط ب ، ف ذا من شأنه تنشيط الهصيف وتنمية اإلحاةا  باملتعةة يف هةذا النشةاط     

 اللغو .
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اخلطو  التالية هلذا هي تكليحل  ام من الط ب بوو   سئلة عل  النل وتكليحل  -11

وهذا ب  ريةب يةدعم م ةارات م يف     … ام لخر من م باإلجابة عل  هذه األسئلة 

 ك بدوص مااعد  من املعلم.استعمال اللغة خاةة و ن م ميارسوص ذل

ليس اهلدف من هذه األسئلة إذص التأكد من ف م الط ب ملعن  النل ، ف ذا  مةر   -11

ياتطي   ص يدركه    معلم خبربته البايطة. ولكن اهلدف هةو ماةاعد  الطة ب    

عل   ص جيدوا دائمًا من النل ، بشيء من التأميف ،  كمر مما وجدوه عند الن ةر   

 دريب هلم عل  الرتكيز.إن ا ت …األوىل له 
 

 )ب( أسئلة املرحلة الثانية:
 

إن ةا   …وتات دف تنمية العمليات العملية العليا عند الطالب وتنمي لديه  يمة المراء  

للغة إىل مرحلة النمو العملي  mechanical responseتتعدمل بالطالب مرحلة االستجابة اآللية 

 يف استصدام ا.
 

 األسئلة ما يلي: ومن أ م صفات   ا النوع من

إن ةا   …ال تمتصر عل  تناول األفكار الاةطمية يف الةنل بةيف تةذهب إىل  عمةق من ةا        -1

 تتطلب من الدار  تهك ًا  عمق و در  عل  التصّييف.

ال يكتهي املعلم في ا بالايال عن معلومات معينة يف النل وإمنا يطلب استنتاج معلومات  -2

 ص حيةدد خصةائل األفةراد الةذين ورد      ليات موجود  يف النل كأص يطلب من الةدار  

ذكرهم يف النل ، و ساليب حدوث شيء ما ، والنتةائ  املتو عةة لشةيء حةدث . إن ةةا      

 باختصار  سئلة تعاجل األفكار اليت ميكن ختمين ا واستنتاج ا  و استمراؤها من النل.

مةن  من غايات هذا النوع حتميق اله م التال للنل وتدريب الطالب علة   علة  ماةتومل     -3

 الد ة يف  راءته ، ومتكينه من االستمتاع به.

يف هذا النوع  يمًا ميكن  ص ي يف الكتاب مهتوحةًا  مةال الطة ب وذلةك ملاةاعدت م علة         -4

 استنتاج األفكار وليس جمّرد التماط ا من النل.

يهتح هذا النوع من األسئلة اجملال حلديث مهتوح ومنا شة حية يتواةةيف في ةا الطة ب     -5

 متعوص بالنل  كمر.ومن ثم يات …
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من غايات هذا النوع  يمًا تدريب الط ب عل  التهاعيف م  النل والمدر  عل  التهك  يف  -6

    نل ممروء يف    كتاب ومن ثم ياتطيعوص التعلم بأنها م.

 ن ا  يمًا تنمي المدر  عل  التعب  عنةد الطة ب ، فياةتصدموص اللغةة بشةكيف إبةداعي        -7

إىل حةد كةب  ويتعلمةوص كيةحل تةبين األفكةار.  ذلةك  ن ةم         ويشعروص باالستم ل يف هذا 

باإلجابة عن كيف سيال يمعوص فكر  فوق فكةر  ور يةا علة  ر   ، وب ةذا ينمةي لةدي م       

 التهك  البّناء ويتا  بعد ذلك عامل م وتص  المراء  مصدرًا للمعرفة واملتعة. 
 

 مثال تطبيقي:
 

ًا لصياغة األسئلة ذات املاتومل الهكر   دل الدكتور مصطه  إمساعييف موس  مماال تطبيمي

 املتنّوع يف جمال الرتبية اإلس مية نود  ص نعروه هنا :
 

 املمةال التطبيمي

 ا ر  هذا املوووع ثم  جب عن األسئلة اليت تتبعةه :

 من  ركةاص اإلمياص باليول اآلخر ، و مةا اشتميف عليةه من حشر و حااب و جنة و نار .

ةاص ب ذا اليول، ومنكره كافر ال يمبيف اهلل سبمانه له عمً  .  ال تعاىل جيب عل  امليمن اإلمي

 (136"و من يكهر باهلل و م ئكتةه و رسله و اليول اآلخر فمد ويف و اًل بعيدًا" . )النااء 

و إص ممةا ال يمبله العميف  ص يتااومل من عاش حياته فاجرًا طاغيًا يهاد يف األرغ ، و يزهق 

  عل  األعراغ و األموال م  من عاش حياته تميًا نميًا ، تمبيف عليه املصائب من كيف األرواح، و يعتد

حدب فيصرب، و يعط  فيشكر ، و ُي لم فيعهو . ف  بد من اجلزاء العادل ، إص مل يكن يف هذه احليا  

فهي و ت لخر فمت  يكوص هذا اجلزاء ؟  ال تعاىل : "  فنجعيف املالمني كاجملرمني؟ مالكم كيحل 

 حتكموص".

و لإلمياص باليول اآلخر لثار كم   ت م الهرد و اجملتم .  فامليمن الذ  خيش  ربه ، و خيةاف 

عذابةه، يمبيف عل  طاعته راويةًا ، و يعيش سةعيدًا ، يتمميف الشدائد ب  خور. و جمتم  ييمن  فراده 

 باليول اآلخر جمتم  متمدل ناه  .

 ياص ُمرساها . فيَم  نت من ذكراها . إىل ربك و ال جيف شأنه : "ياألونك عن الااعة 

 منت اها"، و ال النهل ةل  اهلل عليه و سلم عندما سئيف عن ا " ما املايول عن ا بأعلَم من الاائيف" .

 األسةةةئلةةةة : 
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ميكن للطالب  ص يصوغ  سئلة متنوعة ممالية و موووعية يف كةيف املاةتويات املعرفيةة. و     

 لة :هذه مناذج من تلك األسئ
 

 مستوى الت كر:  )أ(

 اذكر ث ث فوائد حيمم ا اإلمياص باليول األخر.  -1

 ما الذ  يتممنه اليول اآلخر من و ائ  و  حداث ؟  -2

 ما حكم منكر اليول اآلخر ؟  -3

 اذكر دليً  عمليًا و لخر نمليًا عل  وجوب حدوث اليول اآلخر ؟  -4

 ما مدمل علم البشر بيول الميامة ؟  -5

 منكر اليول اآلخر ؟ مب وةحل اهلل و ل  -6

إن األسئلة السابقة تقيس قدرة الطالب على اسرتجاع معلومات وردت يف النصد     *

 وال تتضمن من العمليات العقلية سوى عملية الت كر . 
 

 مستوى الفهم :  )ب(

 اشرح املمصود بمول الرسول : ما املائول عن ا بأعلم من الاائيف ؟  -1

 و من ينكره من حيث سلوكه يف احليا  ؟  وارص بني من ييمن باليول اآلخر -2

 من اجملرموص يف  وله تعالي : "  فنجعيف املالمني كاجملرمني" ؟  -3

 فّار معن  : "و ل ، يزهق ، نميا" ، بعبارتك .  -4

 ملاذا وةحل اهلل و ل منكر اليول اآلخر بالم ل البعيد ؟  -5

 ووح  ثر اإلمياص يف سعاد  امليمن يف دنياه ؟  -6
 

 لتطبيق: أسئلة ا )جـ(

 ماذا تهعيف لو تعروت خلاار ، ال  در اهلل، يف ةهمة جتارية ؟ و ملاذا ؟ -1

كيحل تعيش حياتك و ما  سلوبك الذ  تهمةله يف احليةا  يف وةوء ف مةك هلةذا       -2

 الدر ؟ 

 مباذا ترد عل  ُملمد ينكر اليول اآلخر ؟  -3

 هيف يمبيف اهلل عميف كافر بن  ملجأ و ماتشه  ل يتال ؟ و ملاذا ؟  -4
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ن األسئلة يف   ا املستوى تتطلب أن يقوم الطالب بتوظيـ  مـا درسـه يف حـل     إ    *

املشكالت اجلديـدة الـيت يتعـرا .ـا . و شعنـى أخـر : إن األسـئلة يف  ـ ا         

املستوى ترقى على أسئلة املستوى السابق فهي تتضمن الفهم باجضـافة إىل حـل   

 املشكالت . 
 

 أسئلة التحليل:  )د(

 اآلخر ميديًا إىل الم ل البعيد ؟  كيحل يكوص إنكار اليول -1

 ِلَم يعيش سعيدًا من ييمن باليول اآلخر ؟ -2

 ما النتائ  املرتتبة عل  إنكار اليول اآلخر بالنابة ل فراد واجملتمعات ؟  -3

 ملاذا ينبغي  ص نيمن باليول اآلخر ؟  -4

 كيحل يكوص امليمن باليول اآلخر سعيدًا يف الدنيا ؟ -5

 ة عن كيف البشر ؟ ملاذا  خه  اهلل علم الااع -6

 كيحل يكوص اإلمياص باليول اآلخر معينا عل  حتميف الشدائد؟  -7

و األسئلة السابقة تتطلب استخدام التحليل : حتليل األسباب و النتائج و الطرق  *

ــات و عناصــره     ــل إىل مكون ــم الك ــة و ف ــل يتضــمن الت زئ والشــوا د.  والتحلي

ل يتشابه و يتداخل التعليل يف الفرعيةد وتعليل الهوا ر. ولكن يثار تساؤل :  

مســتوى الفهــم مــع التعليــل يف مســتوى التحليــل   ومــع إلاننــا بتــداخل كــل  

املستويات د وتراكميتها د وصعوبة وضع فاصل دقيق بينها فإنه لكـن التفرقـة   

بني التعليل يف مستوى الفهم والتحليل بأن التعليل يف مستوى التحليـل أعمـق و   

صورة أمشل وأدقد و يتطلـب ربطـًا و اسـتثمارًا للخـ ات     يتطلب إعمااًل للفكر ب

السابقة و توظيفها يف عملية التعليل . أما التعليل يف مستوى الفهم فيكون أبسـ   

 من   ا . 
 

 أسئلة الرتكيب :  ) ـ( 

 اكتب عنوانًا مناسبًا هلذا الدر  يعرب عن مممونه .  -1

 و  كلمة تزهق يف مجلة من إنشائك . -2
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 دث لو استمر يف  لوبنا اإلمياص باليول اآلخر ؟ ماذا ميكن  ص حي -3

 ماذا تتو   لو لمنت اجملتمعات الكافر  باليول اآلخر ؟  -4

 كيحل توجَّه من يدع  اإلمياص باليول اآلخر و يهاد يف األرغ ؟  -5

 كيحل ميكن  ص يتممق اإلمياص باليول اآلخر ؟  -6

تخدم فيه الطالب معطيات و أسئلة   ا املستوى تتطلب تفكريًا إبداعيًا أصياًل يس  *

وحمتويات مدرسه و  و عكس التحليل د فالتحليـل جتـزل للعمـل إىل عناصـره     

الفرعيةد و الرتكيب تكوين و إنشات و جتميع للعناصر يف كل متكامـل . فكتابـة   

عنوان . ا الدرس يع  عن مضمونه أو فكرة تلخص حمتواه لثـل  لـم أصـدق    

 متثيل. 
 

 أسئلة التقويم :  )و(

  ي ما تهميف : من ييمن باليول اآلخر  و من ينكر اليول اآلخر و جيمده؟ وملاذا؟ -1

ما ر يك يف مالم ي لمه النا  و يعتدوص عليةه فة  يةرد علةي م بةيف يعهةو ويصةرب؟         -2

 وملاذا؟ 

ذكر الكاتب لثار اإلمياص باليول اآلخر للهرد و اجملتم  . إىل    مدمل تعد تلك اآلثار  -3

 جلوانب لدمل الهرد و اجملتم ؟شاملة جلمي  ا

 ما ر يك يف األدلة اليت ذكرها الكاتب إلجياب اإلمياص باليول اآلخر وملاذا؟ -4
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 الفصـل الثاني عشر

 االختبارات التحصيلية

 

 مقـدمـة:
  

من اخلربات اليت ينبغي  ص يتزود الطالب املعلم ب ا و يتدرب عل  م ارات ةا ، طريمةة    

 صيلي يف املاد  اليت يدرس ا. وو  اختبار حت
 

وف  هذا الهصيف سوف نعرغ ألغراغ االختبارات التمصةيلية و مواةةهات ا ومعاي هةا     

 وخطوات إعدادها ، خاةة يف جمال تدريس الرتبية اإلس مية 
 

 تعـريـ  االختبـار: 
 

 أي إجـرات مـنهم يسـتعمله الطالـبلاملعلم يف مالحهـة أدات      يمصد باالختبار التمصةيلي  

الطلبة يف إحدى املهارات د و تقـدير  ـ ا األدات حسـب مقيـاس عـددي لـدد للطالـبلاملعلم        

  مستوى ما وصل إليه الطالب من مهارة بقصد حتقيق أ داف معينة.
 

 أغـراا االختبـار: 

 يات دف اختبار الطلبة يف الرتبية اإلس مية حتميق عد   مور من ا:  

 د  وحتديد مدمل استعداده لذلك .  يا   ابلية الطالب لتعلم املا -1

 بياص ممدار ما حصله الطالب من معلومات يف الرتبية اإلس مية .  -2

 تعرف مدمل  در  الطالب عل  استيعاب املهاهيم الدينية و تطبيمات ا .  -3

 تشصيل مواطن المعحل عند الطالب حت  ميكن معاجلت ا.  -4

سةتمرار علة  املاةتومل الةذ  بلغةه يف الرتبيةة       حث الطالب عل  الدراسة و ذلك بإط عةه با  -5

 اإلس مية . 

 احلكم عل  نوع املاد  التعليمية املمدمة للطلبة و بياص مدمل مناسبت ا هلم .  -6
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توجيه الطلبة توجي ا مناسبًا سواء من حيث ميوهلم  ل اجتاهات م  ل غ  ذلك من جمةاالت   -7

 التوجيه الرتبو  . 

يا  املدرسةية و تنميةة  يمةة حتمةيف املاةئولية واالسةتعداد ملواج ةة        إشعار الطلبة جبدية احل -8

 املشك ت و المدر  عل  تن يم املعلومات . 

ممارنة  داء الطالب بالنابة لغة ه مةن الطلبةة حتة  ميكةن تصةنيه م و تورية  املاةئوليات          -9

 املناسبة لمدرات كيف من م .  

بوهلم يف جماالت معينةة  و نملة م مةن ةةحل     إةدار  رار بشأص الطلبة سواء فيما خيتل بم -11

 آلخر. 
 

 مـواصفـات االختبـار اجليـد: 
 

هناك نوعاص من املواةهات : مواةهات  ساسية ينبغي  ص تتوافر يف    اختبار م ما كاص  

موووعه . و مواةهات ثانوية ختل كيف اختبةار علة  حةد  . و سةوف نركةز علة  املواةةهات        

 هي ةاة : األساسية ل ختبار اجليد و 

 و يمصد به  ص االختبار يميس ما وو  لمياسه . الصـدق :   -أ 

و يمصد به  ص االختبار يعطي نهس النتائ  لةنهس اجملموعةة مةن األفةراد إذا مةا      الثبـات :  -ب 

 طبق مر   خرمل يف نهس ال روف . 

 مةات  و يمصد ب ا عةدل تةأث  شصصةية املصةمح علة  ووة   و تمةدير ع       املـوضـوعيـة :  -جـ 

 الط ب يف االختبار. 

و يمصد ب ا  ص االختبار ال يتطلب من الطالب املعلم ج دًا كب ًا سواء يف ووةعه  العمليـة :  -د  

  و تطبيمه  و تصميمه . 

و يمصد به  ص االختبار ياتطي   ص يربر الهروق بني الطلبة فيةبني لنةا األ ويةاء    التمييـز :  - ـ

 من المعاف. 
 

 تبـار:معـاييـر االخ
  

ينبغي مراعا  عدد من املعاي  عند وو  االختبار. و لمد  مجلت الكتابات الرتبوية  هةم   

 هذه املعاي  يف مثانية هي: 
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 ينبغي  ص تركز فمرات االختبار عل  األهداف اخلاةة املوووعة فمط .  -1

ناةبية ل هةداف   ينبغي  ص يعكس توري  فمرات االختبار ر   الطالب املعلم حول األهمية ال -2

 الالوكية املصتلهة اليت مت ووع ا من  بيف . 

ينبغي  ص تكوص فمر  االختبار اليت اختارها الطالب املعلم لتمةويم اهلةدف الاةلوكي مناسةبة      -3

 لذلك اهلدف من ج ة و ملاتومل الطلبة الذين يمدموص ل ختبار من ج ة  خرمل . 

 يااعد الطلبة عل  ف م ا . ينبغي  ص تكوص فمرات االختبار واومة بشكيف  -4

 ينبغي تن يم االختبار بالشكيف الذ  يعرف فيه الطالب ما ينبغي الميال به و كيحل يمول به .  -5

جيب  ص تهرق فمرات االختبار بني الطالب الةذ  حمةق األهةداف املووةوعة و بةني مةن مل        -6

 حيمم ا. 

  و املزاجية الشصصية .  جيب تصميح االختبار بطريمة موووعية و بعيد  عن التميز -7

جيب إعطاء الطلبة الو ت الكايف إلكمال االختبار ما مل يكن اهلدف منه هو احلصةول علة     -8

 االستجابة الاريعة . 
 

 بنـات االختبـار التحصيلـي : 
  

 مير إعداد االختبار التمصيلي يف عد  خطوات جنمل ا فيما يلي :     

الب  املعلم  واًل   ص حيدد نوع االختبار الذ  يريد إجراءه: عل  الطحتديد نوع االختبار :   -أ

هيف هو حتصيلي يميس مدمل ما اكتابه الطالب من معلومات و معارف؟  و  نةه تشصيصةي   

حيدد به ةعوبات معينة؟  و  نه اختبار إجاد  يميس به جمموعة مةن امل ةارات العامةة  و    

 املعلومات غ  املرتبطة مبمرر دراسي معني؟ 

و يمصةد بةذلك حتديةد الصةهات  و اخلصةائل الةيت حيةاول        حتديد أ داف االختبار :   -ب

 ياس ا عند الطلبة . و كما هو معروف ، إذا كانت األهداف اليت حددها الطالةب املعلم يف  

املمرر الدراسي  و اليت حددت له يف املن   مصاغة بطريمة سةلوكية فإنةه ميكةن االسةتدالل     

الطالب  داءها . و علة  الطالةب   املعلةم عنةد ووة  اختبةار        عل  حدوث ا عندنا ياتطي 

حتصيلي مراعا  عد   نواع من األهداف : من ا األهداف الرتبوية العامة للمرحلة التعليميةة  

اليت ينت م الطلبة في ةا . و من ةا األهةداف العامةة للرتبيةة اإلسة مية . ومن ةا األهةداف         

 اخلاةة بهروع الرتبية اإلس مية 



 

 

120 

يمصةةد بةةاحملتومل جمموعةةة املعلومةةات واملعةةارف والمةةيم ـديـــد حمتـــوى االختبــار : حت -جـــ

واالجتاهات و امل ارات اليت يشتميف علي ا ممرر دراسي معني و يةراد اختبةار الطلبةة فيةه.     

 وعل  الطالب  ملعلم  ص حيدد املوووعات املراد  ياس ا عن طريق االختبار . 

تبار تربط بني احملتومل واألهداف املمياة ويتم يف هذه وهذا و ياتلزل األمر وو  خطة ل خ

اخلطة توري  وحدات االختبار عل  هذه األهداف. وذلك يف شةكيف جةدول ياةم  "جةدول     

تعيينات" و فيه يذكر الطالب املعلم األهداف الالوكية املراد  ياس ا و  مام ا عدد وحةدات  

 االختبار اليت تميس كيف هدف . 

يمصد بذلك اختيار نوع الهمرات  و األسئلة الةيت يشةتميف علي ةا    سئلـة : حتـديـد منـ  األ -د 

 االختبار هيف هي  سئلة موووعية  و اختبار ممال ؟ 

يمصد بذلك  مراص هما : حتديد عدد األسئلة الةيت ينبغةي  ص   حتـديـد طـول االختبـار :   - ـ

اليت يميا ا و خصةائل  يشتميف علي ا االختبار ، و يتمدد هذا يف ووء  هدافه و امل ارات 

الطلبة الذين يطبق علي م االختبار و يف ووء عدد وحدات االختبار و ماةتواه تتمةدد املةد     

 الزمنية ال رمة لتطبيمه.

يمصد بذلك ةياغة األسئلة . و هةذه عمليةة تاةتلزل خةرب  و     كتـابـة مفـردات االختبـار:   -و

 اسه و احملتومل الذ  خيترب فيه . ممارسة حت  تأتي الصياغة مناسبة لل دف املراد  ي

يمصد بذلك ووة  االختبةار يف شةكله الن ةائي ومراجعتةه و      اجعـداد النهـائـي لالختبـار:  -ز

 تد يمه استعدادًا لتطبيمه. 
 

 منو ج الختبار حتصيلي يف الرتبية اجسالمية: 
 

 حكةال   فيما يلي عدد من األسةئلة املووةوعية الةيت وردت يف اختبةار حتصةيلي يف ف ةم       

 الت و . 
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 اختبار فهم أحكام التالوة

 

 أواًل: االختبار: 

 (  يف ورقة اججابة: √اقرأ   ه األسئلة و ضع أمام الرقم الصحيح عالمة )       

 :  يقصد بت ويد القرآن الكريم يف اصطالح العلمات -1

 إعطاء احلروف حم ا وماتمم ا .  - 

 ةوص اللااص عن اللمن .  -ب

 راء  امللمنة بأية طريمة . الم -ج

 التطريب و التزيني لإلعجاب .  -د
 

 جتويد القرآن الكريم  -2

 مندوب  - 

 واجب  -ب

 ماتمب  -ج

 مكروه  -د
 

 لقراتة القرآن الكريم ثالث مراتب ليس منها :  -3

 التمميق  - 

 احلدر -ب

 التدوير  -ج

 التطريب  -د
 

 صطالح : القراتة السريعة احملَكمة تسمى يف اال -4

 التمميق  - 

 احلدر -ب

 التدوير  -ج

 التطريب  -د
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إدخال حرف ساكن يف آخر متحرك حبيث يصريان حرفًا واحدًا مشددًا يسـمى يف اصـطالح    -5

 العلمات : 

 اإلظ ار .  - 

 اإلدغال .  -ب

 الملب  -ج

 اإلخهاء  -د
 

اتبـع ملـة إبـرا يم    قال تعاىل : " و من أحسن دينا ممـن أسـلم وجهـه   و  ـو حمسـن و       -6

 ( 125)النااء  حنيفا و ا   ا  إبرا يم خليال ".

 جيب يف النوص الااكنة يف  وله "و من  حان " .  -   

 اإلظ ار .  - 

 اإلدغال .  -ب

 الملب .  -ج

 اإلخهاء .  -د

 جيب يف التنوين الوارد يف كلمة "دينا ممن " .  -7

 اإلظ ار .  - 

 اإلدغال .  -ب

 الملب  -ج

 اإلخهاء .  -د

 "ّفمن أسلم" جيب إظهار النون الساكنة لوقوعها :  -8

  بيف اهلمز  .  - 

 بعد امليم .  -ب

 بني متمركني .  -ج

 متوسطة .  -د
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 "حمسن و اتبع" جيب إدغام التنوين يف كلمة حمسن يف الواو بعده و يسمى   ا اجدغام.  -9

 إدغامًا كامً   - 

 إدغامًا بغ  غنة .  -ب

 إدغامًا نا صًا .  -ج

 إدغامًا خمهيًا .  -د

 يسمى اجظهار مطلقًا يف كلمة :  -10

 األن ار .  - 

 ةنواص .  -ب

 ينمو  -ج

 كتتم  -د

 ينحتون( يف حكم واحد  و :  –منهاجا  –تشرتك الكلمات التالية )ينأون  -11

 اإلظ ار  - 

 اإلدغال  -ب

 الملب  -ج

 اإلخهاء  -د

 نطق النون الساكنة يف   ا املثال:  "من يقول" جيب يف -12

 اإلظ ار احللمي .  - 

 اإلدغال بغنة .  -ب

 اإلظ ار املطلق  -ج

 اإلدغال بغ  غنة  -د

  املثال ال ي جيب فيه اجدغام بُغنَّة مما يلي  و : -13

 من رب م  - 

 فإص مل تهعلوا  -ب

 ماال لبدا  -ج

 من يعميف  -د
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 لنون الساكنة أو التنوين تعين: وجود   ه العالمة "م" فوق ا -14

 اإلظ ار  - 

 اإلدغال  -ب

 اإلخهاء  -ج

 الملب  -د

  اجملموعة اليت جيب فيها إخفات النون الساكنة أو التنوين  ي : -15

 من  بيف  –من بعد  –من خبيف  - 

 من تراب  –و من دخله  –من ةياحي م  -ب

 من نذير  –من وىل  –من يمول  -ج

 من خشي .  – من غيف –من حانة  -د
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 مفتاح التصحيح : ثانيًا:

 رمز اججابة السؤال

1   

 ب 2

 د 3

 ب 4

 ب 5

6   

 ج 7

8   

 ج 9

 ب 11

11   

 ب 12

 د 13

 د 14

 ب 15

 



 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب اخلامس

 اجدارة الصفية
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 الفصـل الثالث عشر

 إدارة الص 
 

 مقدمـة:
 

نا  اجلامعي" كما يشي  يف ميداص التعليم العال يشي  يف جمال التعليم العالي مصطلح "امل

 مصطلح "املنا  املدرسي"  و "منا  الهصيف".

 ويطلق مصطلح املنا   و اجلو يف    ميساة ليعين ث ثة  مور  ساسية :

 الموانني واللوائح املن مة للعميف. -  

 نوع الع  ات بني  عماء امليساة وبين م وبني غ هم. -ب

 هنية واملادية املتوفر .اإلمكانات ال -ج
 

واملنا  اجليد يف    ميساة يبن  عل  هذه األسةس الم ثةة . فتياةر المةوانني واللةوائح      

إجراءات العميف.  وتاود ع  ات إناةانية طيبةة بةني مجية  العةاملني بامليساةة وبيةن م وبةني         

ت  تتممق األهةداف   يادات م وبين م وبني مرءوسي م. و خ ًا تتوفر اإلمكانيات ال رمة للعميف ح

 وال يكوص مثة بعد ذلك للتمص  عذر!
 

إص غياب    واحد  …هذا هو متامًا ما ينطبق عل  املدرسة واملع د واجلامعة كميساات 

من املمومات الم ثة الاابمة ييد  ب  شك إىل خلق منا  غة  جيةد، فة  ياةاعد علة  حتميةق       

 دل من احللول.األهداف ، بيف  د خيلق من املشك ت  كمر مما يم
 

ويف إطار املدرسة تلعب الع  ات دورًا كب ًا يف ت يئة املنا  الاليم سواء  كانةت ع  ةات   

بني املدير واملعلمني  ل بني املعلمني بعم م وبع   ل بني املعلمني والطلبة  ل بني اإلدار  والطلبةة  

  ل بني بعم م وبع .

املعلةم يف خلةق املنةا  الاةليم يف حجةر        ويف هذا الهصيف نعرغ لدور املعلم ، والطالةب   

 الدراسة ، ويف وبط الن ال ، وإشاعة اجلو الذ  يااعد يف حتميق  هداف العملية التعليمية.
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وسةوف نعةةرغ فيمةةا يلةةي جمموعةةة مةةن المواعةةد واألةةةول الةةيت ينبغةةي  ص يلتةةزل ب ةةا  

ديث عةن العوامةيف املةيثر     الطالب املعلم ليممق إدار  جيد  يف الهصيف.  إال  ننا نود  بيف ذلك احل

 يف اإلدار  ثم  نواع ا.
 

 العوامل املؤثرة يف اجدارة:
 

ال ناتطي   ص نوة  باتباع منط واحد من  منةاط اإلدار   و  ص نصةحل بتهصةييف  شةكال     

الالوك اإلدار  الناجح للطالب املعلم يف كافة فروع الرتبية اإلس مية وف  كافةة مراحةيف التعلةيم    

من عواميف. وإمنا الذ  ي منا يف هذا الاياق احلديث بإجيةار عةن  هةم العوامةيف     العال وغ  ذلك 

 اليت تيثر يف إدار  الصحل وحتدد م مح النمط األفميف يف اإلدار .
 

جتميف األدبيات العواميف امليثر  يف إدار  الصحل يف ث ثة عواميف رئياة تندرج حتت كةيف  

 بين ا:من ا عواميف فرعية . ويووح الشكيف التالي الع  ة 
 

 الطلبة               املعلم                      

 

                         

 

 

 

 
 

 اإلدار  املدرسية                                
 

 (5الشكل رقم )         

 العالقة بني العوامل املؤثرة يف إدارة الفصل    

 

 ر  الهصيف هي:ومن هذا الشكيف يتبني  ص العواميف امليثر  يف إدا
 

 إدارة الصف
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إص شصصية الطالب  املعلم تلعب دورًا كب ًا يف نوع إدارته للهصيف .  عوامل خاصة باملعلم : -أ 

ومن العواميف اليت تيثر تأث ًا إجيابيا يف هذه اإلدار  وحتمق له الايطر  اجليد  عل  العملية 

 التعليمية يف الهصيف مما يا م يف حتميق  هداف ا ما يلي:

 ن للطالب  املعلم.امل  ر احلا -1

 إملامه اجليد مبادته. -2

 ثمافته الواسعة. -3

 ثمته بنهاه وثباته االنهعالي. -4

 سلوكه العال يف الهصيف وخارجه. -5

 سعة ةدره يف تعامله م  الطلبة. -6
 

يعد الطلبة الطرف الماني الرئياي مةن  طةراف العمليةة التعليميةة      عوامل خاصة بالطلبة : -ب

 ديد نوع اإلدار  املناسبة يف الصحل.والذ  يلعب دورًا  ساسيا يف حت

 ومن العواميف اليت جيب مراعات ا عند حتديد منط اإلدار  املناسبة ما يلي:

املرحلة الدراسية اليت يدر  في ةا الطلبةة. إص األمةر خيتلةحل بةاخت ف املرحلةة الةيت         -1

 يدر  في ا الطالب   املعلم  ما بني مرحلة التعليم األساسي  و المانو .

عـن   مين للطلبة: فالطلبة الكبار يف الصةحل الدراسةي خيتلةحل  سةلوب إدارت ةم     العمر الز -2

 أسلوب إدارة زمالئهم يف الص  نفسه .

 درات الطلبة واهتمامات م . إص ماتومل ذكاء الطلبة و درات م العملية وميوهلم . وتلعةب   -3

 دورًا كب ًا يف حتديد  ناب  مناط إدار  الصحل.

تعليمية ككيف مبا في ا املعلم األةييف والطالب  املعلم نهاه اجتاهات الطلبة حنو العملية ال -4

 واملواد التعليمية .. بيف واهلدف من الدراسة نهاه.

 املاتومل اال تصاد  واالجتماعي للطلبة. -5

 جنس الطلبة ، بنوص  و بنات. -6

تتا  هذه العواميف لتشميف اجلو العةال يف املدرسةة ومنةط      عوامل خاصة باجدارة املدرسية: -جـ

دار  ذاته، واإلمكانات املتاحة واللوائح املن مة ونوع الع  ة بني  طةراف اإلدار  املدرسةية   اإل

 نها ا، املدير واملعلم واملوِّجه واملوظهني.
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كيف هذه العواميف ذات شأص يف حتديد  ناب  ساليب إدار  الصحل وعلة  الطالةب املعلم   

ط مةن  منةاط إدار  الصةحل واوةعا يف      ص يدرك  بعاد كيف من هذه العواميف . و ص ميار   فميف من

ذهنه  نه ال يوجد منط واحد ممةالي مة  مجية  الطلبةة يف مجية  املراحةيف التعليميةة يف مجية          

 ال روف.
 

ولعيف  صارمل ما ميكن تمدميه هنةا للطالةب املعلم احلةديث عةن  نةواع اإلدار  ومبةادئ       

 اإلدار  اجليد  للهصيف.
 

 أنواع اجدارة الصفية:
 

بشكيف عال، ومن ا اإلدار  املدرسية، وإدار  الصحل إىل   اةال كةم  ، مةن    تنمام اإلدار  

  كمرها شيوعًا ث ثة هي:

 اإلدار  االوتو راطية. -   

 اإلدار  الهوووية. -ب

 اإلدار  الدميمراطية. –جة 
 

وللطالب املعلم  ص يتبن     نوع من ا متممً  مايولية ما ينت  عنه. ولنةذكر شةيئًا عةن    

 ا.كيف نوع من 
 

وفي ا ينهرد الطالب املعلم بكيف شيء يف العملية التعليمية يف الهصيف.  اجدارة األوتوقراطية: -أ

يبد  الدر   و ين يه بالشكيف الذ  يراه، وينهرد باختاذ  ية  رارات الرمة ملواج ةة املوا ةحل.   

. ويهنةدها  يكمر من إعطاء األوامر، م  الزجر والن ي الكم ين. ال يتمبةيف باة ولة لراء الطلبةة   

واحدًا. و د ال يتورع عن النمد اجلارح لبعم ا. ال ياتجيب ملطالب الطلبة فيما خيالحل هواه. 

 ومن الطبيعي  ال يتمبيف نمدهم له  و حت  تعليم م عل  ما يمول به.

مميف هذا النوع من اإلدار  ال خيلق إال طلبة وعاف الشصصية . م زومني من داخل م ، جينب 

صح عما لديه . ومن ثم يمتيف عندهم إمكانيات اإلبداع . إذ إص  ول ممول من كيف من م عن  ص يه

 ممومات اإلبداع هو احلرية.
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والطلبة يعرفوص مابمًا  ص الطالب املعلم الذ  ميار  مع م هذا النوع من اإلدار  ما رال طالبًا ، 

 حد هيالء الطلبة ،     طالبًا ممل م وإص كاص  كرب سنًا ! ومن ثم ال ناتبعد  ص يتعمد إحراجه

و ص يايء إليه  وال  و سلوكًا . وبذلك ت تز يف  عني با ي الطلبة ةور  معلم املاتمبيف. و ةد ال  

ياتجيبوص ملطالبه .. إذ ال سلطة رمسية علي م .. ف  هةو بالةذ  ميةنح الةدرجات  و يعطةي      

بةة مةن حصةته و ةد     اختبارات. هكذا يعرف الطلبة مو   الطالب املعلم من م. وهكذا ينهر الطل

 يبغموص التعليم كله باببه.
 

وهي عل  العكس متامةًا ممةا سةبم ا من إدار  . فالطالب   املعلةم هنةا    اجدارة الفوضوية : -ب

يرتك الطلبة يهعلوص ما يشاؤوص .  لييف التدخيف يف شيون م . يمةول بشةرح الةدر  يف الو ةت     

رف  ةوته ليعلو عل   ةوات م. ف فعةوص  الذ  تتعاىل فيه  ةوات الطلبة ، ف  يزجرهم بيف ي

 هم بالتالي  ةوات م ف ف  هو ةوته . وهكذا دواليك حت  يهمد رمال الايطر  عل  فصله.

يف مميف هذا الهصيف الذ  حي   ب ذا النوع من اإلدار  تنتهي املعاي . وت بط الميم. ف  يدر  

ص يهعيف ما يشاء ف  رادع لةه !  الطلبة  ين الصواب و ين اخلطأ . وال حيرتر    طالب عن  

ومن ثم يمي  و ت احلصة بني إسكات هذا الطالب والةرد علة  ذلةك. ويمةي  مة  وةياع       

 الو ت در  كاص  د  عده الطالب املعلم وحرل املعلم األةييف من تدرياه.

وملميف هذا النوع من اإلدار  مردود سلهل عل  كيف من الطلبة والطالب   املعلم.  وال ينبغي  ص 

تلط املهاهيم . فيام  البع  هةذا النةوع مةن اإلدار  تياة ًا  و تواوةعًا  و دميمراطيةة  و       خت

 ممارسة للع  ات اإلناانية.  إص  فميف وةحل هلذا النوع من اإلدار  هو التاّيب! 
 

وهي النمط المالث من  مناط اإلدار  ومن  فمل ا  اطبة . إذ جيمة   اجدارة الدلقراطية :  -جـ

  املعلم بني احلزل والصرامة والرمحة والتيا  عمً  بمول الشاعر: فيه الطالب

 فماا ليزدجروا ومن يكن حارما            فليمس  حيانًا عل  من يرحم

يشتد يف و ت ياتلزل الشد  خاةة م  مم   الشغب  و املات رتين . ويلني مة  غ هةم .   

ا حيرتل  يم م وعةادات م . ويراعة    ياتم  آلراء الطلبة فياتجيب هلا إص خ ًا فص  . كم

الهروق الهردية بين م . فيصرب عل  بطئ التعلم من م ويارع م  املتهةق علةي م . ويشةي  يف    

الهصيف روح األخو  ماسكًا رمال األمور يف يده ، حت  م  استشارته هلم يف بعة  األمةور ،   

املطةاف موّكةيف إليةه ،    وحت  يف طرح  مايا للنماش مع م وتبادل الر  .  فاألمر يف ن ايةة  
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يديره بالشكيف الذ  يشعر فيه اجلمي   ن م شركاء يف األمر ، وإص كاص هو يف احلميمة متصذ 

 المرار.
 

 مبادل اجدارة اجليدة للفصل:
 

فيما يلي جمموعة من املبادئ  و المواعد اليت تلتمي عندها األدبيات الرتبوية واليت تمدل 

 ي حيمق إدار  جيد  للهصيف:للمعلم ، و يما للطالب  املعلم ك
 

 ص يكوص  دو  متممً   خ ق امل نة يف كيف ما يصدر منه من سةلوك . ولةئن طلةب هةذا مةن       -1

الطالب   املعلم بشكيف عال ف و  حرمل بأص يراعة  مةن الطالةب   املعلةم يف جمةال تةدريس       

 الرتبية اإلس مية . إذ عليه  ص ميتميف باألخ ق اإلس مية ولداب ا.

ملواعيد فيمرب املميف يف مراعا  التو يت سواء يف بدء احلصة  و يف انت ائ ا  و يف  ص حيرتل ا -2

غ  ذلك من  نشطة . والطالب   املعلم بذلك حيول دوص و وع مشك ت انمباطية يف الهصيف 

  د حتدث عندما يتأخر يف مواعيده.

ماته حت  يكةوص   ص حيان إعداد درسه.  متمكنًا من املوووع الذ  يشرحه ، واثمًا من معلو -3

 جديرًا باحرتال الطلبة له.

 ص جييد عرغ مادته متمكنًا من طرق التدريس ،  ادرًا عل  توةييف املعلومات وتنمية الميم  -4

واالجتاهات املرغوبة . إص التمكن من املةاد  العلميةة وحةده ال يكهةي ألص حي ة  بةاحرتال       

 الطلبة خاةة يف مرحلة التعليم األساسي.

طلبة يف بداية احلصة حماواًل تذكر  مسائ م ومنةادات م ب ةا . ف ةذا ممةا      ص يتعرف عل  ال -5

خيلق جوًا من األلهة بين م وبني الطالب   املعلم . إص خماطبة الطالب بامسه تةبين جاةرًا   

من املود  بينه وبني املعلم وجتعيف الطالب خيجيف بعد ذلك من    سلوك يايء إىل املعلم ، 

الطلبة بكتابة  مسائ م عل  ور ة ةغ   يرفع ا كيف من م عندما و د يكلحل الطالب   املعلم 

 يريد احلديث  و اإلجابة عن سيال.

 ص يكوص رحيمًا بالطلبة ممدرًا ظروف م ، ملتماًا العذر ما  مكن ملا يبدر من م من سلوك غ   -6

 متو  .
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رية    ص يكوص عاداًل يف تعامله م  مجي  الطلبةة ويف كةيف موا ةحل اتصةال ب ةم حتة  يف تو       -7

اهتماماته وابتااماته! وال بد  ص يشعر الطلبة بذلك ، ف  ترتك بعد ذلك فرةة ألحد يعةرب  

 عن إحاا  بال لم.

 ص يكوص مرنًا وحارمًا ةارمًا يف الو ت نهاه ، وذلك حاب ما يتطلب املو حل عمً  باملمةيف   -8

 العربي : ال تكن رطبًا فتعصر وال ةلبًا فتكار.

 و عناةر ياتغرق كيف من ا فرت  ، ثم يمةول بتلصةيل مةا  الةه      ص يمام الدر  إىل حماور  -9

عمب كيف فرت  ، طارحًا  سئلة يتأكد من ا من متابعة الطلبة له ويم ت م ملا يموله. ومةن ثةم   

ال يرتك جمااًل ل نصراف عنه . امل م يف األمر  ص الطالةب   املعلةم عنةدما يطةرح سةيااًل ال      

ت  جيعيف كيف طالب عروة للاةيال في ةيف حتةت    خيل طالبًا بعينه لكي جييب عنه ، ح

 ت ديد الطلب.

 ص يعرب عن استعداده دائمًا ملعاونة اآلخرين، فيبذل ج دًا إوافيًا م  المعهاء من الطلبة ،  -11

 بيف  د يا م يف حيف مشكلة اجتماعية  و شصصية يواج  ا بع  هيالء الطلبة.

طلبة  ص يشعروا  ن م  مال معلةم   ص يكوص واس  الممافة . إص من  هم مبادئ كاب احرتال ال -11

)وليس جمرد طالب ممل م( موسوعي املعرفةة إىل حد ما ، لديه من املعرفة عن كةيف فةن مةا    

 ينبغي  ص يكوص لدمل املممحل املعاةر ، ليس منغلمًا عل  ختصصه.

 ص يوفر للطلبة ما يشغل م يف احلصة . إص كيف طالب ، كما يمول  حةد الرتبةويني ،  نبلةة     -12

إذ لديه طا ة يريد إخراج ا . ومةن ثةم يلةزل الطالةب   املعلةم  ص يعةرف كيةحل        مو وتة ، 

 ياتممر هذه الطا ة . فالطالب إذا مل تشغله شغلك!

 ص يكوص يم ًا ملا حيدث يف الهصيف ، واعيًا حبركة كيف طالب فيه مميزًا ما يصدر منةه عةن    -13

 تلمائية  و عن است زاء واست تار باحلصة.

بع  الالوكيات الشاذ  البايطة اليت ال تيثر عل  جمرمل الدر   ص يتجاهيف ، عن عمد ،  -14

 و تايء إىل كرامته . إص كمر  تدخيف الطالب   املعلم يف كيف مةا حيةدث يف الهصةيف وتكةرار     

عبارات التمذير ورف  الصوت لكيف كب    و ةغ   تصدر ، من شأنه كار حاجز االحرتال 

اف النهو  من الطلبة بتعمد اإلساء  وارتكةاب  بني الطلبة والطالب   املعلم . و د يغر  وع

 اخلطأ استمار  للطالب   املعلم ومتتعًا مبشاهدته يف هذه احلال!
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 ص يعزر إجابةات الطلبة دائمةًا ، فيشعروص بعد ذلك  ن ةم مووة  اهتمةةال مةن الطالةب         -15

 املعلم و ص ما  الوه لم  ةدمل عنده.

املمبولة حت  ال يتارب املليف إىل نهةو  الطلبةة    ص يشي  يف احلصة جوًا من املرح والدعابة  -16

 فيشعروص بالمجر وحياولوص اخلروج من هذا األسر!

 ص يتمرمل الصدق يف كيف ما يمول . إص من  سو  ما يوةحل به املعلةم الكةذب ! وعنةدها ال     -17

 جمال لممة به!

ات ينوص بعد  ال يِعَد مبا ال يمدر عليه . حت  ال تزيد تو عات الطلبة منه عن إمكاناته ، في -18

 ذلك مبا يمول!

 ص يتماش  ممارنة الطلبة بعم م بةبع  حتة  ال يةوغر ةةدر المةعاف مةن م  و يصةيب         -19

 األ وياء من م بغرور.

  ص جييد التصرف يف املوا حل الطارئة ومواج ة الالوكيات غ  املتو عة من الطلبة. -21

تنهاد األسةاليب   ص يعرتف بعدل اإلملال مبووةوع الاةيال الةذ  ال يعةرف إجابتةه بعةد اسة        -21

األخرمل.  ف ذا  فميف من التارع بتمديم إجابة خاطئة يتبني للطلبة بعد ذلةك خطيهةا فة     

يمموص بعد ذلك يف علمه ! إص بناء الممة يف نهو  الطلبة ةعب وياتغرق و تًا . ولكةن فمةد   

 الممة س يف وال ياتغرق و تًا.
 

 مبادل استخدام العقاب:
 

ئ  والتمت عنده خمتلحل املذاهب، وال تتعارغ الدعو  إىل العموبة  مر   رته مجي  الشرا

الرمحة م  العماب عند المرور  "إص ربك لذو مغهر  وذو عماب  ليم" )اسم الاور ، ور م اآليةة(.   

ذلك  ننا نعيش يف جمتم  إنااني يمم بشرًا ال م ئكة. وت دف العموبة عاد  إىل اال تصاص مةن  

الالوك العال يف الصحل حت  تأخذ العمليةة التعليميةة طريم ةا     املنمرفني وردع اآلخرين وحتاني

 بيار.
 

وال خيلو األمر يف الصهوف اليت يمول في ا ط ب الرتبية العمليةة بالتةدريس مةن وجةود     

 حاالت يشذ في ا سلوك بع  الطلبة  و يتعمدوص فيه ارتكاب اخلطأ.
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عند تو ي  العماب، إال  ننةا   وهناك كم  من املبادئ اليت ينبغي  ص حتكم الطالب املعلم

 نيكد عل  ث ثة منطلمات رئياة ينبغي  ص يهكر في ا الطالب املعلم  بيف تو ي     عماب:
 

إص الطالب املعلم ويحل يف املدرسة، وليتةذكر دائمةًا مةا ينبغةي  ص يتملة  بةه المةيحل مةن          -1

  خ  يات.

 ع م من العدل مع م ، فينبغةي   إص العدل هو  سا  التعاميف م  الطلبة ، ولكن الرمحة ب م -2

 للهميف  ص يابق العدل.

إص الو اية خ  مةن العة ج . إص حةرص الطالةب املعلم علة  التعامةيف احلاةن مة  الطلبةة           -3

 والتاامح مع م سوف جينب احلصة كم ًا من املشك ت.
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 الفصـل الرابع عشر

 التفاعل اللفهي

 

 مقدمـة:
 

عناةةةر املو ةةحل االتصةةالي املعروفةةة يف النمةةوذج  التةةدريس عمليةةة اتصةةالية تتةةوافر في ةةا

 الك سيكي املش ور) مرسيف           رسالة              إدار  اتصال               ماتمبيف(.
 

%(  مر نادر احلدوث إص مل يكن ماتميله حتة   111واالتصال الكاميف بني البشر)بنابة 

 غ  الناطمني ب ا. ومةن  سةباب اإلخهةاق يف    يف إطار اللغة األوىل    بني الناطمني ب ا وليس بني

ذلك  لة التهاعيف بني املرسةيف واملاةتمبيف و حيانةا انعدامةه، وذلةك حةني يكةوص االتصةال وحيةد          

 االجتاه،    من املرسيف إىل املاتمبيف دوص رد فعيف يذكر من الماني ل ول  و تهاعيف بين ما.
 

االتصةالي .     ص يكونةوا وحةدهم    ولمد  لحل املعلموص يف كم  من احلاالت هذا النموذج 

مصدر الرسالة يبد وص بم ا و تما يريدوص وكيهما يريدوص وياتمروص في ةا  يمةا كيهمةا يريةدوص ،     

وين ون ا كذلك و تما يريدوص وكيهما يريدوص دوص مشاركة تذكر مةن الطلبةة ماةتمبلي الرسةالة .     

ويشكك يف إمكانية حتميق  هداف ا. وهذا ب  شك مما يمعحل العملية التعليمية ويمليف من جدواها 

 من هنا كانت دراسة التهاعيف الله ي بني الطلبة واملعلم يف الهصيف.
 

 مفهوم التفاعل اللفهي:
 

 ثبتت األدبيات الرتبوية  ص هناك ع  ة جدلية بني كيف من املنةا  الاةائد يف الهصةيف     

لم والطلبةة. و ةد خمة  هةذا كلةه      ونوع اإلدار  الذ  ميارسه املعلم ومنط التهاعيف الله ي بني املع

لدراسات كم   . ولمد است دف حتلييف التهاعةيف الله ةي بةني املعلةم وطلبةةه الو ةوف علة  كةم         

احلديث الصادر من ما ونوعه بمصد مااعد  املعلم عل  وبط سلوكه الله ي وتطويره مبا خيدل يف 

 الن اية العملية التعليمية وحيمق  هداف ا.
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ه: إص  سلوب حتلييف التهاعيف الله ي يف التدريس يات دف دراسةة  ويعرفه ف ندرر بمول

الالوك التدرياي من خ ل رةد ما يصدر من الك ل عن املعلم والطلبة بمصةد ماةاعد  املعلةم يف    

 مراجعة  سلوبه التدرياي ووبطه.
 

ويعد ن ال ف ندرر يف حتلييف التهاعيف الله ي من  كمر األن مةة يف هةذا اجملةال شةيوعا     

 حا . و د  عد  دا  اشت رت يف هذا اجملال سوف نعرو ا فيما يلي:وجنا
 

 عناصر أداة التفاعل اللفهي :
 

ولمد ةةممت هةذه األدا  علة  خلهيةة تربويةة تةتلصل يف  ص املعلةم النةاجح هةو املعلةم           

الدميمراطي الذ  يتيح اجملال للطلبة للتمدث واملشاركة  ثناء عملية التدريس.  ولذا فإص الالوك 

ذ  ترةده هذه األدا  هو ك ل املعلم وك ل الطلبة والصمت باعتباره  حد املةتغ ات يف التهاعةيف   ال

 الله ي . وفيما يلي تهاةييف  نواع الالوك هذه :

 تمبيف مشاعر الطلبة. -1

 المناء والتشجي  الذ  يصدر عن املعلم. -2

 تمبيف  فكار الطلبة. -3

 طرح األسئلة عل  الطلبة. -4

 ات واآلراء.احملاور  وإعطاء املعلوم -5

 إةدار التعليمات والتوجي ات. -6

 النمد املوّجه للطلبة لتربير سلطة املعلم. -7

 إجابات الطلبة. -8

 مبادرات الطلبة. -9

 الصمت  و الهوو . -11

هذه األنواع املصتلهة عن الالوك وم ا ف ندرر يف شكيف بطا ة حتدد مو   كةيف نةوع مةن    

  نواع الالوك كالتالي:
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 ( 4اجلدول رقم )

 اعل اللفهيبطاقة التف

علم
 امل
 ل
ك

 

شر
مبا
ري 
 غ
ك
لو
س

 

يمبيف وياتووح شعور الطلبة بل جة ممبولة غ  فا د   قبول مشاعر الطلبة : -1

 سواء كاص شعور الطلبة سلبيًا  و إجيابيا.

ميتدح  و يشج  املعلةم    سةلوك  و عمةيف للطلبةة      مديح وتش يع الطلبة : -2

 وحيث عل  استمراره.

يووح ويعيد املعلم بلغتةه ةةياغة  و تطةوير     : قبول واستعمال أفكار الطلبة -3

 فكار الطلبة ، مميهًا علي ا  فكارًا خاةة به، و ال يكوص سلوك املعلم مباشرًا 

 (.5 و ينتمي إىل فئة ر م )

ياأل املعلةم  سةئلة حةول حمتةومل مةاد   و إجةراء        توجيه األسئلة للطلبة : -4

 ةهي معني بمصد إجابة الطلبة عل  ذلك.

شر
مبا
ك 
لو
س

 

ــرته :  -5 ــم أو حماض ــات املعل يعطةةي املعلةةم خ هلةةا احلمةةائق واملعلومةةات    إلق

خبصوص املاد  الدراسية ، معةربًا عةن لرائةه وماتهاةرًا بأسةئلة مهتوحةة ،       

 يتوىل يف الغالب اإلجابة بنهاه.

يوّجه املعلم  وامره وتوجي اته للطلبةة حبيةث    إعطات األوامر والتوجيهات : -6

 ابت م ملتطلبات ا.يتو   إطاعت م هلا  و استج

وحيو  عبارات نا د  ت دف إىل تغي   نقد املعلم لطلبةه وت يره لسلطته : -7

سلوك الطلبة الالهل  و غ  املاتمب ،  و تها  املعلم وتربيةره لتصةرف  و   

 سلوك  ال به م  الطلبة.

بة
طل
 ال
الم
ك

 

 علم.وتمم  ية إجابة من الطلبة لايال  و استهاار من امل إجابات الطلبة : -8

وحتو   ية مبادر  ، إجابة  و سيااًل من  بيف الطلبةة دوص   مبادرات الطلبة : -9

 سيال  و طلب املعلم  و إشار  منه.

ك
رت
مش
ك 
لو
س

 

متميف هذه حةاالت الاةكوت العةال  و اهلةدوء  و      فوضى الطلبة أو  دوؤ م : -11

فوو  الهصيف بصهة عامة اليت ال ياةم   و يه ةم بالمةبط مةا يمولةه املةتكلم       

 ا.خ هل

 

 

 



 

 

139 

 طريقـة اسـتخدام األداة:
 

عند استصدال  دا  ف ندرر يمول امل حظ بتدوين الالوك مر  كيف ث ث ثواص عل  مصهوفة 

تكوص معد  سلهًا  مامه وحتتو  عل  مائة خانة ، وكيف خانة يف هذه املصهوفة  Matrix و شبكة 

حةظ  ص حيهةظ  ّص َتملّبةيف مشةاعر     متميف نوعًا من الالوك سواء كاص للطالب  و املعلم .  وعلة  امل  

 وهكذا. 2و ص ثناء املعلم وتشجيعه يش  إىل ر م  1الطلبة يش  إىل ر م 
 

    11   الصةمت وينت ةي بةر م     11ومن املعتاد  ص يبد  التاجييف انط  ةًا مةن ر ةم    

الذ  يصةيف  الصمت  يمًا.  فإذا بد  املعلم بإعطاء التوجي ات فإص امل ِحظ يدوص اإلشار  يف املرب  

   إةةدار التعليمةات  و التوجي ةات وهكةذا .. ويف ن ايةة فةرت         6   الصةمت وبةني    11بني 

امل ح ة ياتطي  امل حظ  ص حياب عدد إشارات التدوين اليت  درجت ومن كيف سلوك جةرمل  

خ ل فرت  امل ح ة وبالتالي احتااب الو ت الذ  خصل لكيف نوع من  نواع الاةلوك املةذكور    

 األدا .يف هذه 

 ( 5اجلدول رقم )

 شبكة قياس التفاعل اللفهي

 أفقي       

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عمودي

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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 الباب السادس

 يةالرتبية اجسالم

 أ دافها ومعلمها
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 الفصـل اخلامس عشر

 الرتبية اجسالمية

 مفهومها وأ دافها

 

 مقدمـة:
 

للرتبية الدينية بشكيف عال دورها الهّعال يف تنشئة األفراد والامو ب م إىل   ص  درجةات  

الكمال ، فتعلو بأخ   م وتامو بممائرهم، وتط ر نهوس م، وتطةبع م علة  اخللةق احلميةد ،     

لوك م. وتوج  م عل  طريق اهلدمل واخل  والرشاد ، وتن م تهك هةم. ومبةا تمدمةه    وتعدل يف س

الرتبية الدينية من عمائد وشرائ  ومعام ت و صل وحكم و ممال جتعيف اإلنااص يشعر بةدوره يف  

احليا ، وب دف وجوده والغاية من خلمه ، وحمو ةه وواجباتةه جتةاه اهلل وجتةاه نهاةه وجتةاه       

الدين داخيف املدرسة ي دف إىل تعليم الطلبة كيحل ياةلكوص يف حيةات م سةلوكًا    اآلخرين.  وتعليم 

 دينيًا محيدًا. ويف هذا الهصيف نعرغ مه ول الرتبية اإلس مية و هداف تدريا ا.

 مه ول الرتبيةة اإلس مية:
 

 للرتبية اإلس مية تعريهات كم   نذكر من ا ما يلي:

  إىل تنشئة جوانب الشصصية اإلناانية مجيع ةا  عملية ممصود  تاتمئ بنور الشريعة تتطّل -1

لتممق العبودية هلل سبمانه وتعاىل ، ويمول في ا  فراد ذوو كهاء  عالية بتوجيةه تعلةم  فةراد    

لخرين وفق طرق م ئمة ماتصدمني حمتومل تعليميًا حمددًا وطرق تمويم م ئمة )عبد الرمحن 

 (.11ةاحل عبد اهلل ، ص

س مية هي عمليةة يأخةذ في ةا الناشةيوص مةن  بنةاء اإلسة ل بكةيف  لةواص          الرتبية الدينية اإل -2

األنشطة املوج ة يف ظيف الهكر والميم واملماليات واملبادئ اإلس مية ، لتعدييف سةلوك م وبنةاء   

شصصيات م ، عل  النمو الذ  جيعيف من م  فرادًا ةاحلني نافعني لدين م و نها م ووطن م 

 (.21ل ا )يوسحل احلماد ، صو مت م اإلس مية والبشرية ك
 

وعل  كمر  التعريهات اليت  دمت للرتبية اإلس مية إال  ن ا تكةاد تلتمةي عنةد  اسةم     

مشرتك وهو التمييز بني امله ول العال للرتبية اإلس مية ، واليت يمصد ب ا التوجيه اإلس مي 
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أليحل حمتومل الكتب  و للعملية التعليمية مبه وم ا الواس  سواء من حيث بناء املناه  ،  و ت

طرق التدريس  و استصدال الوسائيف التعليمية  و  ساليب التمويم.  يطبق هذا يف مجية  املةواد   

 الدراسية دوص ختصص ا مباد  واحد  بني هذا امله ول العال وامله ول اخلاص.
 

إص الرتبية اإلس مية مبه وم ا اخلةاص يمصةد ب ةا تلةك املةاد  املمةرر  علة  الطلبةة يف         

تلحل املراحيف التعليمية، وييثر البع  إبرار ذلك يف العنواص نهاه ليصبح الرتبيةة الدينيةة   خم

 اإلس مية ليميزها عن الرتبية اإلس مية مبه وم ا الواس .
 

هذا امله ول اخلاص للرتبيةة اإلسة مية هةو مةا نمصةده يف هةذا املرشةد.  وعلة  وجةه          

الةيت جيةر  تدرياة ا علة  طلبةة املراحةيف       التمديد نمصد ب ا الرتبيةة الدينيةة اإلسة مية    

 الدراسية يف التعليم العال.

 

 أ داف تدريس الرتبية اجسالمية:
 

تعددت يف األدبيات الرتبوية الكتابات اليت عروت ألهداف تدريس الرتبية اإلس مية يف 

تةدريس  مدارسنا. إال  ص التأميف الد يق يف هذه الكتابةات ي  ةر التماءهةا عنةد األهةداف التاليةة ل      

 الرتبية اإلس مية يف خمتلحل مراحيف التعليم:
 

 ترسيخ العميد  الدينية خللق املواطن الصاحل املتماك بدينه وعميدته. -1

مااعد  الطلبة عل  احملاف ة عل  دين م وعمائدهم )اإلمياص باهلل وم ئكتةه وكتبةه ورسةله     -2

دات اإلس مية واتبةاع  وامةر   واليول اآلخر والمدر خ ه وشره( وإ امة الشعائر الدينية والعبا

 اهلل واجتناب نواهيه.

تعويد الطلبة حهظ  جزاء من المرلص الكريم.  وجتويدها م  ف م معناهةا ومةا تةدعو إليةه ،      -3

 وكذلك بع  األحاديث النبوية الشريهة وما ياتهاد من ا.

ريه م حتميق الوحد  الدينية والهكرية المائمةة علة  العميةد  الاةليمة به ةم وإدراك ، وتعة       -4

 بدين م وخصائصه ودعوته وما مييزه عن غ ه من الديانات األخرمل.

بناء شصصية متكاملة بأبعادها املصتلهة اجلامية والعملية والروحيةة واخللميةة والوجدانيةة     -5

 واالجتماعية ، و ادر  عل  الميال بواجبات ا جتاه اهلل وجتاه  نها م وجتاه النا .
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ظ وتط    لوب م و نها م مةن كةيف وة لة ومرا بةة اهلل يف     تنمية المم  الديين احلي اليم -6

 الار والعلن وغر  الميم والهمائيف يف نهوس م.

تنمية روح الوالء واحملبة والرمحة والتاامح واحرتال اآلخرين وحمو  م وعةدل التعصةب يف    -7

 نهو  الطلبة.

تنميةةة تنميةةة  ةةدرات م وإمكانةةات م ليمكةةن م مواج ةةة مشةةك ت احليةةا  بأسةةلوب ديةةين و -8

 االجتاهات املرغوبة المائمة عل   سس علمية.

إرشادهم وتوجي  م إىل تراث م الممايف اإلس مي األةييف ومااعدت م عل  مواج ة التيارات  -9

 والهلاهات املناهمة لإلس ل.

مااعد  الطلبة عل  مواج ة العادات والتماليد البالية اليت ما رالت راسصة يف نهو  بع   -11

 اخلرافات والبدع وكيف ما هو وار بالهرد واجملتم .األفراد كالامر و
 

هذه  بصهة عامة  هم  هداف الرتبية اإلس مية واليت يرجة  مةن املةن   حتميم ةا مةن      

 خ ل ما يمّدل من معارف ومعلومات تمدل للطلبة خ ل مراحيف حيات م التعليمية.
 

مرحلةة ألخةرمل    إال  ص  هداف الرتبية اإلس مية داخةيف املةن   الدراسةي ختتلةحل مةن     

حاب طبيعة النمو ، واجتاهات الطلبةة يف كةيف مرحلةة مبةا يتناسةب مة   ةدرات م وإمكانةات م         

 واستعدادات م وميوهلم.
 

وم  هذا االخت ف ي يف اهلدف األمس  لتدريس الرتبية اإلس مية بعبةار   وجةز و دق   

" جنـس إال ليعبـدون  وما خلقت اجلن وا" مساعدة الطالب على حتقيق العبودية اخلالصة  هو 

والعبودية هنا تتصط  امله ول احملدود وهو جمرد  داء الشعائر الدينيةة إىل امله ةول األوسة  وهةو     

 .الصلة الدائمة با 

 

ويف ووء مهاهيم الرتبية ومصطلمات ا تنمام مجي   هداف الرتبية اإلسة مية إىل ث ثةة   

 ُيجمل ا إبراهيم الشافعي فيما يلي:
 

هو ةميف الطلبة باألسا  املعريف للعميد  الاةليمة ليتمةول إميةان م مةن      فا.دف املعريف

عميد  العوال الهاهمني وإشباع حاجات م إىل املعرفة الدينية مبا يةدور يف خيةاهلم و فكةارهم جتةاه     
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دين م حبيث ال تيثر علي م األفكار اهلدامة.  وتصميح املهاهيم الدينية اخلاطئة لدي م. وإمدادهم 

الصميمة ليمكن م مواج ة الغزو الهكر  للدين اإلس مي واليت ت دف لزعزعة عميدت م  باملهاهيم

 الدينية.
 

ف و إشباع العواطحل النبيلةة لةدمل املةتعلم كعاطهةة التةدين والةوالء        ا.دف الوجداني ما 

واالنتماء ، وتنمية  يم وعواطحل جديةد  يمرهةا الةدين  ةد ال يكةوص هلةا وجةود لةدي م كاإليمةار          

اص وكيف ما هو ي دف إلفاد  الهرد واجلماعةة ، وحماربةة المةيم والعواطةحل غة  املرغوبةة       واإلحا

 واليت ال يمرها الدين ، وإشباع حاجات م الهكرية مبا يصميف فطرت م اإلناانية.
 

يتمميف يف تعويدهم عل  العادات الطيبة املرغوب في ا وتطبيم ا سةلوكيًا   و دفها السلوكي

اء من المرلص الكريم والانة النبوية الشريهة وف م ا ف مًا واعيةًا لتكةوص   يف حيات م وإمدادهم بأجز

سلوكًا يف حيات م ، وبياص هدف الدين للهرد واجملتم  ، وتنمية الوارع الةديين ليمكةن م تكةوين    

اجتاهات م حنو الدين والتماك به وحتكيمه يف مجي   مور حيات م ، وإمدادهم باألفكةار الدينيةة   

 س مية ليمكن م الهصيف بني ما هو ديين وما هو دخييف عل  الدين.واملهاهيم اإل

  هداف الرتبيةة اإلس ميةة يف املن اة :
 

 مجلت مناه  الممافةة والرتبية والعلول اإلس مية  هداف تدرياة ا باملرحلةة المانويةة يف    

 األردص فيما يلي:
 

ية   بعادهةا العمليةة    بناء شصصية الطالةب اإلسة مية بصةور  شةاملة ومتوارنةة ، يف مج      -1

 واجلامية واالجتماعية والنهاية والروحية.

إكااب الطالب التصّور اإلس مي للكوص واإلناةاص واحليةا  ، مبةا ياةاعده علة  تعميةق        -2

 إميانه واستمامة  مره عل  من   اهلل تعاىل.

ع، تركيز اإلمياص بأركاص العميد  اإلس مية يف نهس الطالب علة  الةيمني والتبصةر واإل نةا     -3

بشكيف حيميه من اخلرافات واألوهةال والبةدع ، وجيعلةه  ةادرًا علة  مواج ةة التيةارات        

 الهكرية املصالهة.

تعميق والء الطالب لإلس ل واعتزاره به لكونه املن   اإلهلي املتكاميف ، والن ةال الشةاميف    -4

 الذ  حيمق الاعاد  للنا  يف الدنيا واآلخر .
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لشصصي يف نهس الطالب ، مبا جيعله واثمًا من  درته حتميق االطمئناص النهاي والتوارص ا -5

عل  اإلجنار واإلبداع ، متهاعً  م  جمتمعه ، متممً  ملايولياته منهتمًا علة  عصةره ،   

  ادرًا عل  التعاميف م  ماتجداته.

تعميق ةلة الطالب بالمرلص الكريم واحلديث النبو  الشةريحل وعلوم مةا ،  ةراء  وف مةًا      -6

 وحه ًا.

طالب بالوا   التطبيمي لإلس ل من خ ل تناول موا حل ، حيةا  الرسةول ةةل     تبص  ال -7

اهلل عليه وسلم وحيا  الصمابة والتابعني والعلماء يف عصور اإلس ل املتتابعة ، ملةا ينبغةي   

  ص يكوص عليه يف فكره ووجدانه وعمله.

 تم .إدراك الطالب للن م اإلس مية اليت تعاجل الشيوص احلياتية للهرد واجمل -8

حهز الطالب عل  التملي باألخ ق اإلس مية يف سةلوكه الشصصةي وتكاملةه االجتمةاعي      -9

باعتبارها جوهر الرسالة ، اليت جاء النهل ةل  اهلل عليه وسلم ب ةا لمولةه )إمنةا بعمةت     

 ألمتم مكارل األخ ق(.

متكينةه  تنمية الميم واالجتاهات اإلس مية يف نهس الطالب مبا يا م يف حتميق ذاتةه ، و  -11

 من الميال بدوره يف احليا .

إدراك الطالب لمرور  اجل اد و هميته إلع ء كلمة اهلل تعاىل وإرالة احلواجز املادية اليت  -11

 تمحل يف طريق وةول الدعو  اإلس مية إىل النا  ومحاية ديار اإلس ل من األعداء.

اط األحكال الشرعية، مبةا  تبص  الطالب بأةول الهمه املمرر  يف الشريعة اإلس مية الستنب -12

 ينمي  درته عل  التهك  واإلبداع.

تنمية التزال الطالب بتأدية العبادات اإلس مية بصةور  منت مةة يف  و ات ةا ، وماةتوفية      -13

 شروط ا طاعة هلل تعاىل.

تنمية التمومل يف نهس الطالب بصور  جتعيف غايته من  عماله روواص اهلل تعاىل ، وممياسه  -14

 ل واحلرال.يف العميف احل 

تنمية روح التعاوص والن ال يف نهس الطالب ، الهتمال اإلس ل بتماسك اجلماعة ووحةدت ا   -15

 ، وحتميق التكاميف االجتماعي بني  فرادها ، و همية الن ال يف اجملتم  اإلس مي.

 تنمية حمبة العلم الناف  يف نهس الطالب ، ليمبيف عل  توظيهه يف احليا  مبا ينه   مته. -16
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الطالب حباور العامل اإلس مي وما يعرتيه من جتزئه ، وما يواج ه من مشك ت تبص   -17

 مص ية.

تبص  الطالب بواجبه حنو جمتمعه األردني وحنةو  متةه ومةا تواج ةه مةن حتةديات ،        -18

 برتبيته تربية إس مية.

إدراك الطالب لميمة اللغة العربية يف تكوين شصصيته اإلس مية ، وما يتطلبةه ذلةك مةن     -19

 عناية ب ا باعتبارها لغة المرلص الكريم ووعاء العلول اإلس مية. ال
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 الفصـل السادس عشر

 كفايات معلم الرتبية اجسالمية

 

 مقدمة:
 

 Competency – Based Teacherتعةةةد الةةربام  املبنيةةة علةة  الكهايةةات   

Education  اء  بيف اخلدمة كما ميميف من االجتاهات احلديمة نابيًا يف جمال إعداد املعلمني سو

يف برام  الرتبية العملية وغ ها من برام  ،  و يف  ثناء اخلدمة كما يتمميف يف الربام  التنشةيطية  

 و اإلثرائية اليت تات دف متابعة النمو امل ين للمعلم وتطوير  دائه وربطةه باالجتاهةات العلميةة    

 وامل نية احلديمة.
 

 يق، كلما  مكن ذلك ، للمعلومات وامل ةارات والمةيم   وتاتلزل هذه الربام  التمديد الد

واالجتاهات وغ  ذلك من متطلبات متميف احلد األدن  ال رل تزويد املعلم به وإكاةابه لةه حتة     

 ييدمل دوره ، وحيمق األهداف املرجو  منه .

 

 منطلقات برنامج الكفايات :
 

املنطلمات اليت جنملة ا فيمةا   تاتند فكر  الربنام  المائم عل  الكهايات إىل جمموعة من 

 يلي:

 التدريس سلوك ميكن حتديد م اراته وحتليل ا. -1

ياتلزل النجاح يف عملية التدريس التمكن من هذه امل ارات خاةة تلك اليت جترمل يف الهصيف  -2

 الدراسي.

 من املمكن اكتااب مع م هذه امل ارات التدرياية بكهاء . -3

  . ومن ثم ينبغةي تزويةدهم بامل ةارات الةيت تاةاعدهم علة   ص       إعداد املعلمني عملية ماتمر -4

 يعلموا  نها م ذاتيًا .

 إص احلكم عل  جود     برنام  تعليمي يبد  بعد م ح ة  داء معلمه يف الهصيف. -5

 أنواع الكفايات :
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متيز األدبيات بني  نواع خمتلهة مةن الكهايةات، من ةا مةاخيل ماةتويات اك ف نةاك       

و  ساسية ويمصد ب ا تلةك الةيت تنطبةق علة  كةيف مةاد . وهة  هنةا تةدور حةول           كهايات عامة  

الكهايات الرتبوية العامة اليت تصلح يف خمتلحل برام  إعةداد املعلمةني  يةًا كانةت ختصصةات م.      

والنوع اآلخر من الكهايات هو الكهايات املعاونة  و املااعد ، ويمصد ب ا تلك اليت ختتل باملاد  

 ف إعداد معلمي ا  و تدريب م.الدراسية املات د

 

 مكونات الكفايات :
 

  يا كاص تصنيحل الكهايات فإص هناك إمجاعا عل   ص هلا مكوَّنات ث ثة هي:

: وهو كافة األفكار وامله ومات واملبادئ والتعميمةات املتصةلة بةالتعليم والةتعلم.      املكون املعريف -

اإلطةار الن ةر  الةذ     وكافة مكونات املو حل التعليمي. ويعةد هةذا املكةوص    

املكةةوص الاةةلوكي . كمةةا  نةةه ميمةةيف إطةةارا مرجعيةةا للمةةيم  -ييسةس عليةةه  

 واالجتاهات وغ ها مما يشكيف املكوص الوجداني.

ويمم هذا املكوص الميم واالجتاهات وامليول واألخ  يات امل نية وغ ها مةن   املكون الوجداني: -

ة الرتبوية ) و البعد الملةهل  جوانب متميف األسا  للبعد الوجداني يف العملي

 كما يرمل البع (.

ويمصد به كافة  شةكال األداء ال ةاهر  الةذ  ترتجةم فيةه عناةةر املكةوص         املكون السلوكي : -

 املعريف إىل  فعال  و  داءات واومة ميكن م ح ت ا و ياس ا وتنميت ا.

 من هنا يلمظ المارئ  ص الكهايات اآلتية سوف تشميف املكونات الم ثة.

 

 كفايات معلم الرتبية اجسالمية:
 

ومن هنا سوف ينمام حديمنا عن كهايات معلم الرتبية اإلس مية إىل كهايةات م نيةة  و   

 1تربوية عامة ملعلم الرتبية اإلس مية وكهايات  كادميية خاةة بهروع الرتبية الدينية اإلس مية

رتبية العملية يف العامل العربي كما نعرغ  يمًا " للكهايات امل نية اليت تلتمي برام  ال

 عل  تدريب الط ب علي ا يف ووء نتائ  دراسة  ومية يف هذا اجملال.
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 أوال : الكفايات املهنية العامة :
 

يف حبث علمي حول الكهايات ال رمة ملعلم العلول الشرعية يعرغ هاشيف بةن سةعد بةن    

 سرور الغافرمل الكهايات التدرياية العامة التالية:
 

 لتخطي   للتدريس:ا -أ

 إعداد خطة تدرياية فصلية يف ووء الهرت  الزمنية احملدد . - 1

 التعرف عل  حمتومل الكتاب املدرسي  بيف وو  اخلطة. - 2

 التعرف عل  التوجي ات اليت يتممن ا دلييف املعلم  بيف وو  اخلطة. - 3

 .األخذ بعني االعتبار املناسبات الدينية والوطنية عند وو  اخلطة - 4

 إعداد خطة تدرياية يومية تتممن األهداف واألنشطة والوسائيف والتمويم. - 5

 ةياغة  هداف تعليمية سلوكية واومة. - 6

 ةياغة  هداف تعليمية شاملة. - 7

 حتديد الت يئة املناسبة لكيف در . - 8

 اختيار طرق التدريس املناسبة لتمميق  هداف كيف در . -9

 لتمميق  هداف كيف در . اختيار األنشطة املناسبة -11

 اختيار الوسائيف التعليمية املناسبة لتمميق  هداف كيف در . -11

 اختيار طرق التمويم املناسبة لتمميق  هداف الدر . -12

 التصطيط لّ نشطة ال ةهية اليت ترتبط مبوووعات علول الشريعة. -13

 

 إدارة الفصل: -ب

 التعاميف م  املتعلمني برفق واحرتال. -14

 توف  بيئة ةهية م ئمة. -15

 تشجي  املتعلمني عل  التهاعيف اإلجيابي م  املو حل التعليمي. -16

 تمبيف لراء املتعلمني ومنا شت ا باحرتال. -17

 التمرك  مال املتعلمني بالمدر الذ  خيدل املو حل التعليمي. -18

 التصرف يف املو حل الطارئة حبكمة. -19
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 ات غ  املرغوب في ا عمابا ي ئم تلك التصرفات.معا بة املتعلمني عل  التصرف -21

 استصدال األساليب املناسبة كالنصح واإلرشاد لتوجيه سلوك املتعلمني. -21

 إعطاء تعليمات واومة وحمدد   بيف تكليحل املتعلمني بنشاط معني. -22

 إظ ار احلزل يف املوا حل اليت تتطلب ذلك. -23

 لية يف إدار  الهصيف.تشجي  املتعلمني عل  حتميف املايو -24

 التعرف إىل مشك ت املتعلمني، والعميف عل  إجياد احللول املناسبة هلا. -25

 جتنب عبارات الت ديد اليت تاتم  انهعاالت املتعلمني. -26

 اعتماد  ساليب العميف المائمة عل  الشورمل ، والتعاوص م  املتعلمني. -27

 

 مبادل التعليم : -جـ

 م اهلل، وإن اؤه حبمده، والص   عل  نبيه ةل  اهلل عليه وسلم.ابتداء الدر  باس -28

 استصدال مبد  التكرار املناسب لتأكيد التعّلم. -29

 تعزيز إجابات املتعلمني الصميمة عند و وع ا. -31

 استصدال مم ات تعليمية متنوعة ومتعدد . -31

 متابعة األنشطة اليت يمول ب ا املتعلموص. -32

 األساليب التعليمية املاتصدمة مبا يناسب موووعات علول الشريعة. التنوع يف -33

 مراعا  الهروق الهردية بني املتعلمني من خ ل تنوع األسئلة واألنشطة التعليمية. -34

 مراعا  خصائل املتعلمني العملية والنهاية. -35

 مراعا  طبيعة املوووع الدراسي. -36

 األنشطة التعليمية اليت يمول ب ا املتعلموص. تشجي   ساليب العميف التعاوني يف -37

 تشجي  املتعلمني عل  اكتااب  ساليب التهك  العلمي. -38

 تنمية  ساليب التعلم الذاتي لدمل املتعلمني. -39

 

 الكتاب املدرسي والوسائل التعليمية: -د

 االبتعاد عن التميد احلريف بالكتاب املدرسي عند الشرح. -41

 اب املدرسي يف الو ت املناسب.استصدال الكت -41
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 تعزيز الكتاب املدرسي مبصادر  خرمل للتعلم. -42

 إعطاء   مملة تعزر املهاهيم اليت يتممن ا الكتاب املدرسي. -43

 استصدال الابور  بشكيف من م. -44

 حان اختيار الوسائيف املناسبة. -45

 حان استصدال املاجيف يف در  الت و . -46

 ف ل الرتبوية.حان استصدال األ -47

 حان استصدال الوسائيف البصرية كالرسول البيانية واخلرائط. -48

 حان استصدال البطا ات واللوحات والصور. -49

 

 التكامل: - ـ

 الربط بني فروع علول الشريعة. -51

 الربط بني علول الشريعة والعلول اإلناانية . -51

 الربط بني علول الشريعة والعلول الكونية. -52

 معاجلة املشك ت املعاةر  من خ ل موووعات علول الشريعة. -53

 التوارص  بني اجلانب الن ر  واجلانب العلمي. -54

 ربط الدرو  الاابمة بالدرو  ال حمة. -55

 التأكيد عل  وحد  املعرفة يف اإلس ل. -56

 االستدالل بشواهد من اآليات واألحاديث و  وال العلماء. -57

 ت علول الشريعة حباجات املتعلمني.ربط موووعا -58

 ربط موووعات علول الشريعة حباجات اجملتم . -59

 

 العالقات االجتماعية: -د

 املشاركة يف  وجه النشاط املدرسي. -61

 تكوين ع  ات طبية م  املتعلمني. -61

 التعاوص م  املعلمني يف تنهيذ امل ال واألنشطة املدرسية. -62

 ملدرسة.التعاوص م  مدير ا -63
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 استيعاب م ح ات املوج ني. -64

 تمبيف انتمادات رم ء امل نة من املعلمني. -65

 تمبيف انتمادات  ولياء  مور املتعلمني. -66

 إط ع  ولياء  مور املتعلمني عل  املاتومل التعليمي ألبنائ م. -67

 املشاركة يف حيف املشك ت املدرسية. -68

 الجتماعية يف بث الوعي اإلس مي داخيف املدرسة.استغ ل املناسبات الدينية وا -69

العميف عل  توعية اجملتم  احمللة  وحةيف  مةاياه عةن طريةق تن ةيم احملاوةرات         -71

 الممافية.

 أخالقيات مهنة التعليم: -ز

 االط ع باستمرار عل  اجلديد يف جمال التصصل. -71

 االستهاد  من الدراسات والبموث الرتبوية. -72

 يف الندوات واللماءات العلمية والرتبوية.املشاركة  -73

 تنمية الوالء اخلالل هلل تعاىل، واالعتزار باإلس ل. -74

 ربط املتعلمني بممايا  مت م وجمتمع م. -75

 التأكيد يف الالوك والتصرفات عل  االعتزار مب نة التعليم وعلو شأن ا. -76

 االلتزال مببد  الن افة داخيف املدرسة وخارج ا. -77

 العدل بني املتعلمني. -78

 التزال الصدق يف األ وال واألفعال. -79

 تأدية العميف بإخ ص و مانة. -81

 

 التقويم : -حـ

 إجراء التمويم يف ووء  هداف سلوكية حمدد . -81

 طرح  سئلة ذات ماتويات خمتلهة  ثناء الشرح. -82

والملبيةة    الوجدانيةة   وو   سئلة يف االختبارات اليت تميس اجملةاالت املعرفيةة    -83

 واألدائية.

 استصدال  سئلة موووعية يف االختبارات. -84
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 استصدال امل ح ة لتمويم سلوك املتعلمني. -85

 التعدييف يف طريمة التدريس يف ووء نتائ  التمويم. -86

 وو  خطة لع ج نماط المعحل لدمل املتعلمني. -87

 تشجي  املتعلمني عل  تصميح  خطائ م. -88

 االحتهاظ باجيف خاص بكيف متعلم. -89

 طرح  سئلة لتمويم التعلم يف ن اية احلصة. -91

 تكليحل املتعلمني بواجبات بيتيه )هاشيف بن سعد بن سرور الغافرمل( -91

 

 ثانيا: الكفايات األكادلية اخلاصة:
 

يف ووء استمراء عدد كب  من الدراسات اليت اهتمت بتمديد كهايات تدريس الرتبية 

ية  و حتديد امل ارات ال رمة يف كتاب ا لتدريا ا، توةةيّف كةيف مةن فتمةي علة  يةونس       اإلس م

وحممود عبده ومصطه  إبراهيم . إىل حتديد الكهايات اآلتية ملعلم الرتبية اإلس مية وذلك حتةت  

   اال ترتبط بهروع الرتبية اإلس مية كالتالي :
 

 كفايات تدريس تالوة القرآن الكريم: -أ

  هداف اآليات اليت يتم ت وت ا وتها ها.حتديد  -1

 ت يئة اجلو الروحي املناسب حلصة الت و . -2

 التم يد املناسب واجلذاب ل يات بتوويح سبب نزوهلا وتوجيه الطلبة إىل  هميت ا. -3

 التعوذ  بيف بدء المراء . -4

  داء الباملة  داء ةميمًا. -5

  راء  اآليات برتتييف. -6

 ة إىل  همية الت و  للمرلص الكريم.توجيه الطلب -7

 توويح اآلثار الايئة للبعد عن ت و  المرلص الكريم. -8

 توف  الهرةة للطلبة للنطق الصميح بعد االستماع إىل الت و . -9

 االنتباه ألخطاء الطلبة يف الت و  وتصميم ا يف الو ت املناسب. -11

 ألحكال المرلص التشريعية. توجيه الطلبة إىل ورور  التطبيق العملي -11
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 إعطاء الهرةة للطلبة للتعب  عما ف موه من اآليات. -12

 تدريب الطلبة عل  المراء  الصميمة لهواتح الاور ذات احلروف املتمطعة. -13

 تدريب الطلبة عل  التميد بع مات الو حل  ثناء الت و . -14

، وجلوسًا، واسةتماعًا، وإنصةاتًا،    تدريب الطلبة عل  االلتزال بآداب الت و )ط ار  -15

 وخشوعًا(.
 

 كفايات تدريس تفسري القرآن الكريم: -ب

 تدريب الطلبة عل  التهريق بني الرسم العمماني للمصمحل والرسم اإلم ئي املألوف. - 1

 تدريب الط ب عل  م ارات المراء  الصامتة ل يات املمرر  يف التها . - 2

 ً  منطميًا لشرح ومنا شة النصوص المرلنية.جعيف  سباب النزول مدخ - 3

تبص  الطلبة بمرور  ف م ليات المرلص الكريم املتصةلة بأسةباب النةزول علة   ن ةا       - 4

 حكال عامة، وذلك يف وةوء الماعةد  التاليةة : " العةرب  بعمةول اللهةظ ال خبصةوص        

 الابب" م  ورب األمملة عل  ذلك.

 ول المرلص منجمًا .توجيه الط ب إىل احلكمة من نز - 5

تدريب الط ب عل  التهريق بةني خصةائل املكةي واملةدني يف ليةات وسةور المةرلص         - 6

الكريم يف ووء المواعد التالية ) الناسخ واملناو ، املطلةق واملميةد، العةال واخلةاص،     

 احملكم واملتشابه( م  ورب األمملة لكيف ذلك.

الصميمة حنو املتشابه من المرلص الكريم  توجيه الط ب إىل وجوب االلتزال بالعميد  - 7

 إميانًا مطلمًا دوص تأوييف .

 تدريب الط ب عل  كيهية استصدال املعاجم امله رسة أللهاظ المرلص الكريم. - 8 

 تدريب الط ب عل  استصدال كتب التها  اليت تناسب ماتواهم. - 9

 استصدال املاجد واملكتبة املدرسية يف تدريس التها . -11

 تدريب الط ب عل  تلمس الهروق بني المرلص الكريم والكتب الاماوية األخرمل. -11

 شرح ومنا شة معاني اآليات املرتبطة مبوووع الدر . -12

إبرار املوا حل الرتبوية املصتلهة مةن خة ل المصةل المرلنةي الةذ  يتصلةيف مووةوع         -13

 الدر .
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رلني الكةريم لتوثيةق ةةلت م بةالمرلص     استمار  مشاعر الط ب حيال ت و  وتها  الم -14

 الكريم.

تدريب الط ب عل  استصدال واستنباط األحكال الشرعية والميم واآلداب من اآليات  -15

 الكرمية وتدريب ا عل  الابور  ومنا شت ا.

تدريب الط ب عل  ربط ليات المرلص الكريم و حكامه مبا يتصيف بوا   حيات م مةن   -16

 مواوي  فروع الرتبية اإلس مية من ج ة  خرمل. ج ة، وما يتصيف به من

تكوين االجتاه اإلجيابي والرغبة األكيد  لدمل الط ب يف حهظ المرلص الكريم ومن ثم  -17

 تدريب م عل   س يف طرق احلهظ.

 -اسةةتصدال الوسةةائيف التعليميةةة املصتلهةةة ) التاةةجي ت الصةةوتية لكبةةار املمةةرئني    -18

 -معاميف اللغةات   -لماء املالمني آليات المرلص الكريم التاجي ت الصوتية لكبار الع

 اللوحات الور ية ...( وذلك يف تدريس التها . -الرسول التوويمية 

 كفايات تدريس احلديث الشري : -جـ

 تلمس مكانة الانة النبوية كمصدر من مصادر التشري . – 1

 انيد(.استصدال مراج  علم احلديث مميف) كتب الصماح والانة واملا - 2

 استصدال املعاجم امله رسة أللهاظ احلديث . - 3

التهريق بةني احلةديث النبةو  واحلةديث المدسةي وبةني المةرلص الكةريم واحلةديث           - 4

 المدسي.

 التهريق بني راو  احلديث وخمرج احلديث. - 5

  راء  نصوص األحاديث الشريهة  راء  سليمة من األخطاء. - 6

 بوا   حيات م. ربط كيف ما يدرسه الط ب - 7

 إشاعة اجلو الروحي الذ  مي  در  احلديث الشريحل، ويناسب مكانة الانة . - 8

 اله م الد يق ل حاديث الشريهة. - 9

استنباط األحكال الشرعية واآلداب والهمائيف من خ ل األحاديث الةيت يدرسةون ا،    -11

 وتاجيل ا عل  الابور  ، ومنا شت ا.

 المراء  الصامتة ل حاديث الشريهة.التدريب عل  م ارات  -11

 إىل وحدات فكرية مناسبة. -موووع الدر  -تمايم احلديث الشريحل -12
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إدراك الع  ة الوثيمة بني احلديث الشريحل والمرلص الكريم، وبني با ي مواد الرتبية  -13

 اإلس مية األخرمل.

ع م علة  ذلةك   ترغيب الط ب يف حهظ ما يتيار من األحاديةث الشةريهة، وتشةجي    -14

 بشت  الطرق.

التم يد لدر  احلديث بعرغ  صته  و منا شة مةا يشة  إليةه مةن لةوك ولداب  و       -15

 خ ف ذلك مما هو مناسب.

عل   ن ا  -ةل  اهلل عليه وسلم  -تبص  الط ب بمرور  التعاميف م  سنة الرسول  -16

 املميف األعل  الذ  جيب  ص حيتذ   وال وعم  .

ب إىل ورور  معرفة األحاديث الصميمة وغ  الصميمة وذلك بأياةر  توجيه الط  -17

 الابيف)كمصادرها األةلية، وموافمت ا للمرلص، و سلوب ا(.
 

 كفايات تدريس العقيدة: -د 

التمديم ملوووع الدر  بآيات من المةرلص الكةريم، و احلةديث الشةريحل ذات ع  ةة       - 1

 وثيمة به.

 تتناول بعة  ال ةواهر الكونيةة ذات الع  ةة بةاملو حل      استصدال األف ل العلمية اليت - 2

 التعليمي لبياص  در  اهلل تعاىل.

توجيه الط ب إىل تدبر اآليات الكونية وم اهر اخللق املصتلهة اليت تدل عل  المدر   - 3

 الربانية كامل ح ة واملشاهد  والتهك  والتأميف.

يد الم ثة اآلتية ) توحيد األلوهيةة ،  توجيه الط ب لتلمس الهروق بني   اال التوح - 4

 توحيد الربوبية ، توحيد األمساء والصهات(.

استمار   فكةار الطة ب إلبةرار خمةاطر الشةرك واإلحلةاد واألفكةار املنافيةة للعميةد            - 5

 الصميمة.

 تبص  الط ب مبصاطر البدع واخلرافات عل  س مة العميد . - 6

 اع البدع واخلرافات املنافية لا مة العميد .توجيه الط ب للتعرف عل   نو - 7

تبصةة  الطةة ب بطةةرق ووسةةائيف الةةدفاع عةةن العميةةد  ، ومواج ةةة محةة ت الةةد    - 8

 والتشكيك.
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الوةول بالط ب إىل المناعة الهكرية حيال  مايا العميد  اليت يدرسون ا وما يم ونه  - 9

 من تااؤالت حوهلا.

مةن وجةود امل ئكةة ، وذلةك مةن خة ل منا شةة         توجيه الط ب إىل تلمس احلكمة -11

 وظائه م.

 تبص  الط ب بالعميد  الصميمة جتاه الكتب الاماوية الاابمة. -11

 تبص  الط ب بالعميد  الصميمة جتاه مجي  الرسيف علي م الص   والا ل. -12

 تبص  الط ب مبكانة الرسالة احملمدية كصامتة جلمي  الرساالت الاابمة. -13

 توجيه الط ب إىل تعرف مو حل املالم من  ةماب األدياص الاماوية الاابمة. -14

 استمار  الط ب جتاه اإلمياص باليول اآلخر. -15

 توجيه الط ب إىل تلمس احلكمة من وجوب اإلمياص بالبعث واجلزاء. -16

 تبص  الط ب باملعن  الصميح لإلمياص بالمدر. -17

 ة الهرق بني التوكيف والتواكيف. استمار  الط ب ملعرف -18

توجيه الط ب إىل إدراك االرتبةاط الوثيةق بةني اإلميةاص بالمةدر واإلميةاص بعلةم اهلل         -19

 المديم.

 توجيه الط ب إىل معرفة دورهم اإلجيابي يف الدعو  اإلس مية بكيف  بعادها  -21

 تدريب الط ب عل  طرق االستدالل الصميح. -21

   طرق و ةول اإل ناع.تدريب الط ب عل -22

 تدريب الط ب عل  طرق و واعد احلوار واجلدل الاليم. -23

 

 كفايات تدريس الفقه: - ـ

 توجيه الط ب إىل تلمس الهروق بني مصادر التشري  اإلس مي. - 1

 استمار   فكار الط ب إلدراك  سرار وِحكم التشري  اإلس مي. - 2

 شريعة اإلس مية يف جمالي العبادات واملعام ت.استمار  الط ب لتلمس حماسن ال - 3

توجيه الط ب إىل إدراك الهروق الواومة بني  حكال التشةري  اإلسة مي واألحكةال     - 4

 والموانني الووعية.

 تبص  الط ب بأهمية االجت اد يف التشري  اإلس مي. - 5
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 تبص  الط ب خبصائل الهمه اإلس مي. -6

 ما يم ه الط ب من تااؤالت بتمكن ووووح.منا شة الممايا و - 7

 تدعيم منا شة األحكال الهم ية م  الطلبة مبا يناسب ا من األدلة الشرعية. - 8

 تبص  الط ب بأص املذاهب الهم ية األربعة مجيع ا متهمة يف األةول األساسية. - 9

فمةط تاة ي     تبص  الط ب بأص اخل فات املذهبيةة حمصةور  يف الممةايا الهرعيةة     -11

 وتيا ًا عل  املالمني .

 استغ ل املناسبات الدينية إليماح ومنا شة  هم ما يتعلق ب ا من  حكال. -11

استمار   فكار الط ب ملنا شة املشك ت االجتماعية البارر  يف ووء األحكال الهم ية  -12

 اليت يدرسون ا.

ات  و تماليةد ال تتهةق مة     تشجي  الط ب لعرغ ما يصادف م من مشك ت  و عاد -13

 الشرعية اإلس مية ملنا شت ا ومعرفة حكم ا.

مداومة استمار  مشاعر الط ب اإلميانية حيال االلتزال باجلانب التطبيمي للعبادات  -14

 واملعام ت حتميق لوالء اهلل تعاىل.

 تدريب الط ب عل  طرق ووسائيف التهك  الاليم. -15

 ليت  ال علي ا الهكر اإلس مي.تعريحل الط ب باألسس ا -16

 تدريب الط ب عل  املمارنة بني  حكال الهمه اإلس مي و حكال المانوص الووعي. -17

تدريب الط ب عمليا عل   داء الشعائر املرتبطة بالعبادات كالوووء والتيمم والص    -18

 واآلذاص واإل امة .. اخل.

 ال الهم ية من املصادر الشرعية املصتلهة.تدريب الط ب عل  االستدالل عل  األحك -19

تدريب الط ب عل  تلمس احلكمة  و املمصود من  حكال الهمه املصتلهة يف العبادات  -21

 واملعام ت ... اخل.

تدريب الط ب عل  الميال باستمصاء اآلراء الهم ية حول ماائيف معينة مةن املصةادر    -21

 املعاجم(. -ت املوسوعا -الهم ية املصتلهة.) املراج  
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 كفايات تدريس السري والته يب:  -و 

ةةل  اهلل عليةه وسةلم  بةيف      -ته م حيا  العرب  بيف اإلس ل وتتبة  حيةا  الرسةول    - 1

 البعمة.

 إدراك الط ب ألهمية رسالة اإلس ل وحاجة البشر إلي ا. - 2

 تعرف  سرار وحكمة بعث اإلس ل من  رغ العرب مبكة. - 3

 ب عل  املراحيف اليت مرت ب ا الدعو  اإلس مية يف مكة واملدينة.و وف الط  - 4

 تلمس الط ب جل اد الرسول ومعاناته يف سبييف نشر الدعو  اإلس مية. - 5

ومكةارل  خ  ةه وتطبيم ةا     -ةل  اهلل عليه وسلم  -تلمس الط ب لصهات الرسول  - 6

 عمليا يف حيات م.

 بعني و عماهلم.تتب  الط ب لا   الصمابة والتا - 7

ولصمابته والتابعني واال تداء  -ةل  اهلل عليه وسلم   -غر  حب الط ب للرسول  - 8

 ب م.

 تدريب الط ب عل  استصدال كتب الا   والتاريخ اإلس مي. - 9

 التما  الط ب للدرو  املاتهاد  من موا حل الا   و حداث ا. -11

 ن والوطن يف نهو  الط ب.تذكية روح اجل اد والعميف خلدمة الدي -11

ربط الط ب بني ماوي املالمني وحاورهم وحتهيز همم م إلحيةاء ماوةي املاةلمني     -12

 واالحتهاء مبناسبات املالمني التارخيية.

 التما  س   األنبياء وةهات م من خ ل المصل المرلني. -13

 غر  مكارل األخ ق يف نهو  الط ب من خ ل درو  الت ذيب. -14

من المرلص الكريم  -علي م الا ل  -التما   حاديث الا   الشريهة وتاريخ األنبياء  -15

 والانة النبوية الشريهة.

 كفايات تدريس الثقافة اجسالمية: -ز 

تنمية  فكار الط ب من كيف ما يلصق باإلس ل من عواميف اهلةدل والتةدم  ، ليه مةوا     -1

 اإلس ل ف مًا ةميمًا .

الكاملة يف نهو  الشباب املالم واالطمئناص هلدمل اإلس ل يف كافة جوانةب   ررع الممة - 2

 احليا  .
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 تمديم الممافة اإلس مية بعناةرها املصتلهة إىل الط ب يف  الب مشوق وجذاب. - 3

إبرار املغزمل احلميمي من دراسة موووعات الممافة اإلس مية حبيث يلمس الطة ب   - 4

 تدوص به.ذلك املغزمل وينا شونه ويم
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 رالفصـل السابع عش

 توجيهات عامة يف تدريس

 الرتبية اجسالمية

 

 مقدمــة:
 

للرتبية اإلس مية ، كما هةو معةروف ، فةروع ، هةي تة و  المةرلص الكةريم وتهاة ه ،         

عميد ، حديث نبو  شريحل ، عبادات ، معام ت ، س   ، حبوث وثمافةة إسة مية . ولكةيف    

هةذا االخةت ف ال مينة  مةن تمةديم      نوع من هذه الهروع  ساليب تدرياةه اخلاةةة بةه . إال  ص    

 توجي ات عامة يهميف  ص يراعي ا الطالب   املعلم وهو يدر  الرتبية اإلس مية  يًا كاص فرع ا.

 

 تدريس الرتبية اجسالمية رسالة: -1

ينبغي  ص ين ر الطالب  املعلم إىل دوره يف تةدريس الرتبيةة اإلسة مية علة   نةه رسةالة        

 جر . حْاب معلم الرتبية اإلس مية شرفًا  نه يعلِّم الطلبة كتةاب اهلل  تيّدمل وليس وظيهة ممابيف 

، مصدا ًا لموله ةل  اهلل عليه وسلم "خ كم من تعّلم المرلص وعّلمه" . وال شك  ص الن ر  هلةذا  

العميف عل   نه رسالة جيار  اهلل علي ا  فميف و ع م من الن ر  إلي ا علة   ن ةا  داء لواجةب    

واجب الطالب   املعلم يف تدريس    شيء لخر . من  جيف هذا يوةي بع   وظيهي ياتو  م 

الرتبويني معلم الرتبية اإلس مية بةأص يةدرك  نةه  ةائم ممةال الرسةول ةةل  اهلل عليةه وسةلم يف          

  ةمابه ، فليكن له من اال تداء به  وفر نصيب.

 

 مدرس الرتبية اجسالمية داعية: -2

، وهو تناول امل مة عل   ن ا رسالة ، التمييز بني الرتبيةة  لعيف مما يرتبط باألمر الاابق  

اإلس مية كماد  دراسية وغ ها من املواد . ليات الرتبية اإلسة مية مةاد  دراسةية  ةد يمتصةر      

األمر في ا عل  تدريس معلومات  و معارف يف حصة وكه  . إص مايولية الطالب   املعلم تتعدمل 

ا األمر . إنه   رب إىل الداعية منه إىل مدر  مةاد  . ومةن  هةم    وهو يدر  الرتبية اإلس مية هذ



 

 

165 

ةهات الداعية اإلمياص المو  مبا يدعو إليه ، ومتّميف املعاني اليت يدعو إلي ا وترمجة مةا يمولةه   

للطلبة إىل سلوك حت  يشاهدوا فيه النموذج الذ  حيتذ  ، والمدو  اليت يطمموص إىل تمليدها،  

بني جدراص املدرسة كل ا بيف يف احليا  العامة  يمًا . إص معلم الرتبيةة   ليس فمط وسط الهصيف بيف

اإلس مية  فميف وسيلة تعليمية حية  مال الطلبة، ولعيف هذا مما ييكد  هميةة التعلةيم املصةاحب    

يف تدريس الرتبية اإلس مية إذ يتلم  الطالب من الطالب  املعلم دوص انتبةاه منةه وبشةكيف غة      

 هات كم  .مباشر  يما واجتا

 

 تقدير الرتبية اجسالمية:  -3

إص عل  الطالب   املعلم  ص ييكد يف نهو  الطلبة  يم احملبة والتمدير واالحرتال للرتبيةة   

اإلس مية وتكوين تصّور سال هلا يف  ذهان م ، وإبةرار مصةدر مسوهةا الةذ  تاةتمده مةن مسةو        

   املعلم كما وةهناه سابمًا.اإلس ل ذاته . وال يتأت  هذا إال بأص يكوص الطالب 

 

 اجسالم دين ودنيا : -4 

تشتميف ماد  الرتبية اإلس مية عل  بع  املهاهيم اجملرد  وعل  غيبيات يلةزل الطالةب     

املعلم  ص جييد عرو ا . و ص يربر للطلبة التطبيمات العملية لكيف ما يمول حتة  يتأكةد هلةم  ص    

اَر  بني جدراص املاجد  و جمردات يلزل ترديةدها  الدين الذ  ييمنوص به ليس جمرد طمو  مت

دوص وعي عملي بميمت ا يف احليا  . إص اإلس ل دين ودنيا وال يعدل  ص جيةد اإلناةاص لإلسة ل    

حكمًا  و  واًل يف    مو حل من موا حل احليا .إص عةزل الةدين عةن احليةا  جنايةة علة  الةدين        

 واحليا  معا.

 

 تأكيد ال اتية الثقافية: -5

جمتمعنا العاملي املعاةر تشي  اآلص كلمة العوملة لتعين من بني ما تعنيه سيطر  ثمافةة   يف 

واحد  عل  با ي الممافات وحماولة تنميط العامل يف إطار هذه الممافة.  مما يهرغ علينةا وحنةن   

ندر  الرتبية اإلس مية احلرص عل  تأكيد الذاتيةة الممافيةة العربيةة اإلسة مية بةني الطلبةة.        

والعميف عل  إظ ارها دائمًا، ودعم األ وال واألفعال اليت تيكد هذه الذاتية  وتشعر هيالء الطلبةة  

 ص هلم ما مييزهم يف هذا اجملتم  العاملي . بيف  ةبح من واجبات الطالب   املعلةم وهةو يةدر     
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سة مية  و  لطلبة املرحلة المانوية دح  املزاعم العاملية اليت حتاول ت ميش ثمافتنةا العربيةة اإل  

 اليت يشتم من ا االنتماص من  يمنا وحمارتنا.
 

ويف ظيف هذا املتغ  تتعدمل حصة الرتبية اإلس مية حدود حتهيظ الطلبة نل مةن هنةا  و   

 هناك إىل ورور  تأميف معاني النل الذ  حيه ه حمددًا به مو عه يف العامل الذ  يعيش فيه.

 

 التأدب  يف حصص الرتبية اجسالمية: -6 

رور  توف  جو من األدب يتناسب م  مكانة الدين يف حياتنا سواء  كاص ذلك يف حصة و 

الت و  والتها   ل احلديث الشريحل. إص للمرلص الكريم ممً  مةن ع ةم املكانةة مةا حيةتم علينةا       

 اخلشوع عند دراست ما والتزال األدب يف حصل الرتبية اإلس مية. 

 

 الرتبية اجسالمية والتكامل: -7

ينبغي الن ر إىل فروع الرتبية اإلس مية عل   ن ا  جزاء مكونة ملن ومة متكاملة ولياةت   

فروعًا تنهصيف عن بعم ا البع  كما لو كانت جزرًا معزولة.  إص درسًا يف العمائد، علة  سةبييف   

املمال، يكوص  فميف  داء إذا  حاةن الطالةب املعلم إعةداده وربطةه بةالمرلص الكةريم واألحاديةث        

وية الشريهة وس  الصمابة واألحداث املعاةر . وهكذا تتكاميف فروع الرتبية اإلس مية . ومن النب

األحاديث كما نعلم ما جاء مهارًا للمرلص الكريم وعل  الطالةب املعلم  ص يكةوص ملمةًا بالنصةوص     

 اليت ميكن االستش اد ب ا يف كيف فرع من فروع الرتبية اإلس مية.

  

 يم:حفظ  القرآن  الكر -8

إص الطالب املعلم وهو يتصدمل لتدريس الرتبيةة اإلسة مية يلزمةه التاةّلح بالعةد  الةيت        

ياتطي  ب ا مواج ة هذا األمر الع يم. ولعيف  ول ما يتاّلح به حهظ  كرب  در من المرلص الكةريم  

إص مل يكن كله. وكذلك حهظ عدد ال بأ  بةه مةن  حاديةث املصةطه  ةةل  اهلل عليةه وسةلم .        

مافته. وتاعهه الذاكر  باالستش اد املناسب فتزداد ثمة الطالب به، ويتممس ألص يكوص فتتا  ث

 ممله ِحه ًا للمرلص الكريم واحلديث الشريحل وِسعًة يف الممافة.
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 الدين والعلوم الكونية: -9

إص بني علول الدين والعلول الكونية ، وخمتلةحل املةواد الدراسةية ع  ةة. والطالةب املعلم       

و الذ  ُيِلم بأساسيات هذه العلول واملواد حت  ياةتطي   ص يةربر للطلبةة بعة  مةواطن      اجليد ه

الع مة يف هذا الدين. كما ياتطي   ص ياتنبط من هذه العلول اآليةات والةدالئيف خلدمةة الرتبيةة     

اإلس مية فتمييف اجملرد إىل حماو  والغام  إىل واوح والن ر  إىل التطبيمةي ممةا ياة م يف    

 اص يف بناء شصصية الطالب.ن اية املك
 

 وييكد دلييف املعلم لكتاب الرتبية اإلس مية للصحل اخلامس ذلك بموله:      

" الرتبية اإلس مية بامله ول الشاميف  عم من  ص تكوص جمموعة من الوحدات والهروع اليت 

تشكيف يف جمموع ا مبمث الرتبية اإلسة مية ، ف ةي ذات امتةدادات تتصةيف باةائر املباحةث       

الدراسية من لغة عربية وعلول اجتماعية وتربيةة رياوةية وفنيةة وغ هةا. وم مةة معلةم الرتبيةة        

اإلس مية التنايق بينه وبني معلمي هذه املباحث لمماص التعزيز املوجه لبناء شصصةية الطالةب   

 وتنميت ا.

 

 التوجيه اجسالمي للعلوم: -10

ت ت إليه يلةزل علة  معلةم الرتبيةة     ولعيف مما يرتبط بالنمطة الاابمة ، وف  ووء ما ان

اإلسة مية التأكيةد ، يف ذهةن الطلبةةة، علة   ص مجية  العلةةول والدراسةات إناةانية  و علميةةة        

تطبيمية، و ص    نوع من املعارف يكتابه اإلنااص وياع  للتصصل فيه ف و خلدمةة اإلسة ل   

بتغة  وج ةه الكةريم    ودراسته مشروعة بيف مطلوبة شرعًا مادامت دراسته تات دف روةا اهلل وت 

 وتلتزل بميم اإلس ل ومبادئه، وتعميف عل  نه  البشرية.

 

 الدين والعقل: -11

إص التمدل احلمار  الذ  مشيف خمتلحل جماالت احليا  ، وتوفر الهرص الةيت ياةتطي     

ب ا الطالب  ص يمحل عل  ما جير  يف اجملتمعات األخرمل عن طريق احملطات الهمائية وشبكة 

يد اإللكرتوني ووسائيف االتصال التمليدية وغ  التمليدية، وسةيطر  املةن   العلمةي    اإلنرتنت والرب

عل  كم  من شيوص احليا  . كيف هذا جعيف موافمة العميف اإلنااني مصدرًا  ساسيًا للتصديق عنةد  
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الطلبة وال بد للطالب   املعلم  ص يدرك هذا األمر، و ص يتالح باحلج  العملية والرباهني املنطمية 

اليت تدعم ما يمول.  ولةيس معنة  ذلةك إخمةاع الةدين ملنطةق العمةيف، وإمنةا فمةط االسةتئنا            

واالسرتشاد مبا توةيف إليه العلم تمريبًا للمهاهيم . وليمق الطالب   املعلم  ص اإلس ل لةيس فيةه،   

 حبمد اهلل، ما خيالحل العميف.  ولنتذكر كلمة العربي الذ  سئيف : ملاذا لمنَت مبممةد ةةل  اهلل  

عليه وسلم؟ فمال : واهلل ما  ال لشيء افعيف و ال العميف ال تهعيف ، وما  ال لشيء ال تهعيف و ةال  

 العميف افعيف!
 

إص فرغ األحكال وإم ء وج ات الن ر دوص متعن في ا  و استنادها إىل  سا  عملي، 

مةر  وكذلك اال تصار عل  طرح  وامر ونواه .. كيف هذا ال يزيد عند الطالب عةن خطبةة مجعةة تك   

 في ا املواعظ دوص  ص يكوص هلا مردود يف حياته  و  ثر عل  سلوكه.

 

 تنمية التفكري: -12

من  هم ما حيث اإلس ل عليه إعمال الهكر ومةن ثةم ال ينبغةي  ص يمتصةر دور الطالةب       

يس املعلم عل  إلماء املاد  العلمية وإمنا تكوين العملية املن جية اليت تعميف التهك  يف هذه املاد  ول

جمرد تلق هلا.ويعرغ دلي  املعلم لكتةابي الرتبيةة اإلسة مية للصةهني الاةاب  والتاسة  بعة         

  ساليب االهتمال بإثار  التهك  يف تعليم الرتبية اإلس مية، ومن  هم ا:

 اإلكمار من طرح األسئلة املم   للتهك  اليت تهتح طر ًا خمتلهة له. -1

حةيف املشةكلة ، وحماولةة حلة ا يف وةوء نصةوص الشةريعة        طرح األفكار بأسلوب المصةة  و   -2

 اإلس مية و حكام ا.

اعتماد  سلوب االستنتاج والتملييف، وال سيما يف  حداث الا   والرتاجم واستص ص العةرب   -3

 وترتيب األحداث وتو   النتائ .

 تنمية م ار  تعلييف املوا حل وحتلييف األحداث وتمويم النتائ  واخلربات. -4

صدال اسرتاتيجية التدريب عل  التهك ) استيعاب امله ول  تها  املعلومات  الوةول إىل است -5

 استنتاجات وتنبيات وتعميمات(.

 تشجي  الطلبة عل  التااؤل وحهزهم عل  التعلم والبمث. -6

 تنوع  ساليب التدريس -13
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فةرع مةن   ينبغي  ص تتنوع  ساليب عرغ املاد  التعليمية مبا يتناسب مة  طبيعةة كةيف    

 فروع الرتبية اإلس مية ومبا يواجه الهروق الهردية بني الطلبة.
 

فمن حيث فروع الرتبية اإلس مية يةرمل بعة  اخلةرباء  ص  سةلوب احلةوار واملنا شةة       

 ناب يف تدريس العميد . و ص  سلوب المصة  ناب يف تدريس الا   و ص التعلم بالعمةيف  ناةب   

ا الهريق من اخلرباء   ص متمييف الدور  ناةب يف درو  اآلداب  يف تدريس العبادات. بينما يرمل هذ

 واألخ ق اإلس مية.
 

 ما من حيث الهروق الهردية ف ناك من الطلبة من يتعلم بأسلوب  فميف عندما ياةتم   

للدر ) النمط الامعي( وهناك من يتعلم بأسلوب  فميف عندما يمر  بنهاه)النمط البصر ( وهناك 

يف عندما مياك الملم ويلصل عل  جوانب الصهمة ما ف مه من ةا) الةنمط   من يتعلم بأسلوب  فم

احلركي(. كما  ص هناك تهاوتات بني الطلبة من حيث  ةدرات م و منةاط الةتعلم املهمةلة وميةوهلم      

واجتاهات م.. وغ  ذلك من تهاوتات تهرغ نها ا عند تةدريس الرتبيةة اإلسة مية فيتمةرر مةن      

تنوية   سةاليب التةدريس واألمملةة واألنشةطة والتمةويم . وكةذلك         النمطية اجملرد  وياتلزل هةذا 

 توظيحل اسرتاتيجيات تهريد التعليم.

 

 املعلم واملنهاج : -14

إص عل  الطالب املعلم  ص يدرك  همية الدور الذ  يمول به اآلص، ثةم الةدور الةذ  سةوف      

 اج اجليد الذ   حاةن  يمول به بعد ذلك من حيث تنهيذ  هداف املن   وحتميق غاياته. إص املن

إعداده واخلربات الع يمة اليت  جيد اختيارها تبم  حربًا علة  ورق إذا مل تاةعد مبعلةم كةحلء     

يعرف كيحل يطبق املن   وحيوله من وثيمة مكتوبة إىل حيا  بةني يةد  الطلبةة. إص األهةداف ال     

م علة  األرغ مبةا   تتممق بذات ا، وإمنا تتمول إىل حمائق يف نهو  الطلبة، وإىل  يم تتمرك ب 

 يبذله املعلم اجليد من ج د وما يبتكره من وسائيف.

 

 ضرورة  التخطي   للدرس: -15

ينبغي اإلعداد اجليد املابق ملوووع الدر  واإلط ع عل   كمر من مرج  حت  ال يهاجأ  

مةر  الطالب   املعلم بأص من بني الطلبة من يعرف حول املوووع  كمر منه . ويهميف ممً   ةراء   ك 
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من تها  للمرلص الكريم دوص التميد فمط مبا بني  يد  الطلبة . فمد يكوص للتهاس  األخرمل  ةول  

 جدير بأص يتعرغ له الطالب املعلم.

 

 موقع اللغة العربية: -16

يماف إىل كيف ما سبق ورور  متكن الطالب   املعلةم مةن اللغةة العربيةة ، إذ هةي لغةة        

ة شرعية. كما  ن ا تزوده بالمدر  عل  تها  ما بني يديةه مةن   اإلس ل ويعد احلهاظ علي ا فريم

ليات كرمية  و  حاديث شريهة  و  حكال فم ية  و غ هةا .  ولةيس املمصةود هنةا جمةرد حهةظ       

المواعد النموية ، وإمنا يمصد بذلك التمكن من كافة  ن مة اللغة بالشكيف الةذ  خيةدل تةدريس    

   ال ينبغي  ص ينزل دونه.الرتبية اإلس مية وباحلد األدن  الذ

 

 التأكد من األحكام الشرعية للمسائل الدينية: -17

ينبغي عل  الطالب املعّلم احلرص الشديد عند بياص حكةم الةدين يف الممةايا املعاةةر   و     

املشك ت اليت تشغيف الطلبة واجملتم  احمللي . وليس هلةذا الطالةب   املعلةم  ص يهةيت مبةا ال      

جابة تايء إىل اإلس ل عن غ   صد منةه. إص  مةايا اال تصةاد املعاةةر ،     يعرف ،  و يتربع بإ

مم  ، من الكمر  واحلداثة والتشابك حت  إص اجملالس الهم يةة يف العةامل اإلسة مي مةا رالةت      

 تدر  بعم ا يف الو ت الذ  اختلهت فيه هذه اجملالس يف بعم ا اآلخر.

 

 املوضوعية عند عرا امل ا ب: -18

يتمل  الطالب املعّلم باملوووعية ، ما  مكن، عند عةرغ املةذاهب اإلسة مية     ينبغي  ص 

املصتلهة.  ف  يهي  عند احلديث عن مةذهب علة  حاةاب مةذهب لخةر لشةيء يف نهاةه وال        

 ينتمل من مذهب حلااب لخر، فمد يكوص من بني الطلبة من يعتنق هذا املذهب.

 

 استثمار الوعي الديين: -19

ملعلم  ص ياةتغيف العاطهةة الدينيةة عنةد الطلبةة بشةكيف حيمةق  هةداف         ميكن للطالب   ا 

الدر . إص الطلبة يف جمتمعاتنا العربية اإلس مية ال يأتوص إىل املدرسة غهً  من الوعي الديين إذ 

يكتابه الطالب يف بيته  و من بيئته احمليطة به . وهذا يف حد ذاته مصدر رئياةي مةن املصةادر    



 

 

171 

إلي ا الطالب   املعلم عند الدفاع عما يةت م بةه اإلسة ل مةن  بةيف  عدائةه       اليت ميكن  ص ياتند 

وكذلك استغ ل العاطهة الدينية عندهم يف تبين اإلس ل يف حيات م واالستعداد للتممية من اجيف 

 نشر الدين للدعو  والا   والتزال من جه يف احليا .

 

 االستماع إىل الطلبة: -20

مرحلة املراهمة ، مشةك ت كةم    ةد تاةبب هلةم متاعةب       تواجه الطلبة، وخباةة يف  

نهاية حيث ال يعرفوص حكم الدين في ا . وعل  الطالب   املعلم  ص يتاة  ةةدره ل سةتماع إىل    

هيالء الطلبة واإلجابة عن تااؤالت م مبا يزييف اللبس والغموغ من  ذهان م ، ومبا يمع م علة   

 اجلاد .

 

 البعد الوجداني: -21 

بعاد الم ثة : املعريف والوجداني وامل ار  احملاور اليت تدور حوهلا مووةوعات  متميف األ 

خمتلحل املواد الدراسية ، وإص كانت ختتلحل  وران ا يف ماد  عن  خرمل . ويف الرتبية اإلسة مية  

حي   البعد الوجداني باالهتمال األكرب ، إذ خيتل بتنمية االجتاهات وامليول والمةيم . ويةرتبط   

مال األول بملب اإلنااص حت  ليصهه البع  باجلانب الملهل وليس الوجداني . وهنةا نةذكر   يف امل

حديث الرسول ةل  اهلل عليه وسلم الذ  بني فيه مو   الملب يف جام اإلنااص وكيةحل  نةه إذا   

ةلح اجلاد كله . وامل حظ  ص املعلمني  و كم ًا من م يوىل اجلانب املعريف االهتمال األكرب لابب 

 و آلخر. وهنا نوةي الطالب   املعلم باالهتمال باجلانب الوجداني  كمر ، والتأكد من تنمية الميم 

 واألخ  يات اإلس مية دوص  ص يغهيف بالطب  اجلانبني املعريف وامل ار  فلكيف من ما مو عه  يمًا.

 

 استغالل املناسبات الدينية: -22

حل ، مي د الرسول ةل  اهلل عليةه وسةلم،   ينبغي استممار املناسبات الدينية) رمماص، ا

. اخل( وتدريس ما يتناسب مة  هةذه املناسةبات وكةذلك املناسةبات      …اهلجر  ، اإلسراء واملعراج

 المومية اليت ميكن من خ هلا تدريس نصوص دينية معينة ومنا شة الطلبة في ا.
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 النشاط  املدرسي: -23

ملية التعليمية . إص فيةه جتاةيدًا للمعةاني    للنشاط الصهي وال ةهي  همية بالغة يف الع

والميم ، وترمجة عملية للمهاهيم اجملرد  اليت يتيار للطلبة إدراك ا . كما  نه فرةة خللق جةو  

من احليوية واحلماسة والتهاعيف وإبعاد لشبح املليف يف العملية التدرياية . وعل  الطالةب  املعلةم   

رتبيةة اإلسة مية،  فيتمةرر بةذلك مةن التمليديةة يف        ص يدرك  همية النشاط ودوره يف تدريس ال

عرغ املاد  ويااعد طلبةه عل  استيعاب احملتةومل املعةريف للمةاد ، ومتمةيف المةيم واالجتاهةات       

 املنشود .
 

وليس النشاط الصهي وال ةهي يف تدريس الرتبية اإلس مية ابتداعا كما يصور الةبع   

 س ل ملتزما بميمه.مادال هذا النشاط هادفا منبمما من روح اإل

 

 تصحيح األخطات: -24

ينبغي تصميح الن ر  إىل  خطاء الطلبة . لمد درجنا عل  اعتباره مربرًا للعموبة فمط سواء 

 كانت لوما  ل خصما لدرجات  ل غ  ذلك . إص اخلطأ ميشر ملشكلة ما سواء من الطالب  و مةن  

يف تأكيد ميشرا خلليف ما سواء مةن املعلةم  و   العملية التعليمية ككيف. وإذا شاع اخلطأ كاص ذلك بك

 الكتاب  و غ هما.
 

 ما كيحل تصمح  خطاء الطلبة فيصتلحل من فرع إىل لخر. وعل  وجه اإلمجةال ال ينبغةي   

 ص يتم تصميح اخلطةأ بالشةكيف الةذ  يةيدمل إىل اإلحبةاط عنةد الطلبةة  و ينهةرهم مةن العمليةة           

اإلجابةةة بعةةد ذلةةك . إص الط  ةةة يف التعةةب   التعليميةةة  و خيلةةق لةةدي م اإلحاةةا  بةةالرتدد يف

واالسرتسال يف احلديث والمدر  عل  عرغ األفكار يف ترتيب منطمي ال يماطعه تدخيف، والمةدر   

كيف هذا من األهميةة مبكةاص    …عل  التعب  اجليد وانتماء األلهاظ وغ  ذلك من م ارات و درات

 يثر كم ًا يف إجابة الطالب... وال ينبغي  ص نممي به يف سبييف تصميح خطأ ال ي
 

هذا من حيث املبد  العال،  ما من حيث فروع الرتبية اإلس مية علة  وجةه اخلصةوص    

فإص تصميح اخلطأ ينبغي  ص يتم يف ووء اسرتاتيجية تتناسب م  كيف فرع عل  حد . ولعيف فرع 
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والتجويد، ذلك  نه  الرتبية اإلس مية الذ  ال ينبغي التااهيف فيه يف تصميح األخطاء هو الت و 

 يتصيف بكتاب اهلل الكريم الذ  حيرل معه    حتريحل.

 

 الرفق يف إسدات النصح: -25

بم  لنا وحنن نتمدث عن تصميح  خطاء الطلبة  ص نش  إىل ملمح نبو  كريم يف توجيه 

النا  وهو التلميح والتعري  وليس التصريح  و احلديث املباشر حه ةا لكرامةة اإلناةاص وحمالةة     

ل  عدل ارتكاب األمر مر   خرمل . ولمد  ثر عنه ةل  اهلل عليةه وسةلم  ولةه:" مةا بةال   ةوال       ع

 يهعلوص كذا وكذا .."
 

ولعيف هذا ييكد ورور  اللني والرفق يف توجيه الطلبة وتصميح  خطةائ م عمة  بمةول اهلل    

  يمةول: "إص  تعاىل : "واخه  جناحك للميمنني". وا تداء برسول اهلل ةل  اهلل عليه وسلم الةذ 

الرفق ال يكوص يف شيء إال رانه، وال ينزع من شئ إال شانه" . كما  ال :" من حيّرل الرفق حيّرل 

 اخل ".
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 الفصـل الثامن عشر

 توجيهات خاصة يف تدريس

 الرتبية اجسالمية

 

 مقدمة :
 

يارتشد   دمنا فيما سبق جمموعة من التوجي ات العامة اليت ننصح الطالب   املعلم  ص

 ب ا وهو يدر  ماد  الرتبية اإلس مية مبصتلحل فروع ا.
 

وهنا نعرغ إىل بع  التوجي ات اخلاةة بتدريس كيف فرع من فروع الرتبيةة  اإلسة مية   

 وهي كالتالي:

 : تدريس المرلص الكريم ، ت و  وتها ًا. أوال  

 : تدريس احلديث النبو  الشريحل. ثانيًا  

 ائد.: تدريس العم ثالثًا  

 : تدريس الهمه. رابعًا 

 : تدريس الا  . خامسًا
 

وفيما يلي طائهة من التوجي ات لتدريس كيف فرع مما سبق دوص اخلةوغ يف تهصةي ت   

 مو ع ا يف كتب طرق تدريس الرتبية اإلس مية.
 

 أوال: القرآن الكريم :

فكةر إسة مي.    ميميف المرلص الكريم يف الرتبية اإلس مية املصدر األساسةي هلةا ، ولكةيف    

ف و الماعد  اليت يرتكز علي ا اإلس ل عميد  وتشريعًا وتن يمًا.  وهو األسا  الذ  انت م ماة    

احلياتني لإلنااص من مًا مووةمًا ، مهاةرًا وشةارحًا.  وهةو كةذلك العمةد والع ةد الةذ  جيمة           

لم جيب  ص يرتبط ب ذا املالمني عل  وحد  العميد  املتمملة يف اإلمياص باهلل ، وبالغيب.  وكيف ما

 الكتاب ارتباط حب ووالء وارتباط تعلم وف م.



 

 

175 

من  جيف هذا حيتيف تدريس المرلص الكريم مكانة خاةة يف كيف من مناه  اللغةة العربيةة   

والرتبية اإلس مية.  ولئن اختلهت  هداف تدريس النل المرلني يف كتب األدب والنصةوص عةن   

ث يغلةب يف األوىل جانةب اإلعجةةار اللغةو  والبيةةاني     هةداف ا يف كتةب الرتبيةةة اإلسة مية حيةة   

ماةةت دفني تنميةةة التةةذوق األدبةةي ألرفةة  األسةةاليب و ع م ةةا.  بينمةةا يغلةةب يف كتةةب الرتبيةةة 

 اإلس مية، إوافة إىل ما سبق، جانب األحكال والعمائد وغ ها مما يرتبط بالدين اإلس مي.
 

مس  من تدريس المرلص الكةريم هةو ربةط    و يًا كاص االخت ف بني املادتني ، فاهلدف األ

 الطلبة بكتاب اهلل تعاىل ارتباط حب ووالء وطاعة ووفاء.
 

 ولنتناول ك  من بعدمل تدريس المرلص الكريم ، الت و  والتها .

: يمصد بالت و   داء المرلص الكةريم  داء سةليمًا مةن ناحيةة المةبط الةد يق       التالوة والت ويد -أ 

 يد ، ومتمييف املعن  وتزيينه حبان الصوت دوص  دن  تكلحل.وتطبيق  واعد التجو
 

والتجويد كما سبق المول معناه حتاني المراء  وإخراج كةيف حةرف مةن خمرجةه مة       

إعطائه حمه وماتممه عل  حاب مةا  ةرره علمةاء هةذا الهةن. وتعلُّمةه وةرور  وحمةتم لصةمة          

 الص  . و د  ال  حد العلماء:
 

 ن مل جيود المرلص لثم.والعلم بالتجويد حتم الرل م

وهذا يف حق من يعميف باإلمامة والوظائحل الشرعية . يمةول اهلل تعةاىل:" ورتةيف المةرلص     

ترتيً ، فعلم التجويد فرغ كهاية يف حق األمة البد  ص يمول به طائهة من املالمني لرتف  احلةرج  

لةوعظ واإلفتةاء وغة     عن البا ني. وهو يف الو ت نهاه فرغ عني يف حق من تعني عليه اإلمامة وا

ذلك من الوظائحل الدينية اليت تتعلق بكتاب اهلل عز وجيف. حيث إص فرغ الكهايةة يف حةق مةن    

تعني عليه يتمول إىل فرغ عني كما  رر الشاطهل يف كتاب املوافمات وغ ه من علمةاء األةةول.   

يم وترتيلةه علة  الوجةه    ون رًا ألص معلم الرتبية اإلس مية مطالب بتعليم الطلبة ت و  المرلص الكر

 الصميح، فإننا نرمل  ص تعلم التجويد بالنابة له  مر الرل حيث يمتدمل به.
 

ولمد حدد علماء التجويد  ربعة شروط يتو حل علي ا إتماص علم التجويد وإجةاد   حكامةه   

 وتتمميف هذه الشروط فيما يلي:
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ميتار به عن معرفة خمارج احلروف وتصميح كيف حرف من خمرجه املصتل به تصميمًا  -1

 مماربة.

الو وف عل  ةهات احلةروف وتوفيةة كةيف حةرف ةةهته املعروفةة ، توفيةة خترجةه عةن           -2

 جماناة.

 معرفة ما يتجدد للمروف بابب الرتكيب من األحكال. -3

 رياوة اللااص وكمر  التكرار حت  يص  ذلك طبعًا وسليمة. -4

 والتجويد ما يلي:  ومن التوجي ات اليت نمدم ا للطالب   املعلم عند تدريس الت و 

تعريحل الطلبة بآداب الت و  وما جيب علينا إراء المرلص الكريم عندما ناةمعه.  ويوَةة     -1

كلما بد  الطالةب   املعلةم حصةة الةت و   ص ياةت ل ا بمولةه تعةاىل : "وإذا  ةر  المةرلص          

 فاستمعوا له و نصتوا لعلكم ترمحوص".

فذلك  دع  إىل ت وت ا بشكيف جيد ورياد    يهّميف شرح املعن  العال ل يات  بيف ت وت ا. -2

 إ بال الطلبة عل  الت و .

ينبغي بياص الهرق للطلبة بني الكتابة املتداولة واخلط العمماني.  إذ يتو    ص تمار  سةئلة   -3

 من الطلبة حول ذلك مبجرد البدء يف الت و .

هذا العلم يعتمد تعلمةه  الد ة يف تمديم النموذج الذ  حيتذيه الطلبة يف التجويد.  إص مميف  -4

 عل  التمليد واحملاكا   كمر من معرفة األحكال.

االستعانة مباّجيف ياتم  الطلبة منه إىل ت و  جيد  مراعية  حكةال التجويةد خاةةة إذا     -5

كاص الطالب   املعلم نهاه ال حيان ذلك! ولمد توفرت يف اإلداعات العربية شرائط كم   

 جاد  ت وته.تات دف تعليم المرلص الكريم وإ

املمارسة.  ذلك  ص هذا العلم يشبه غ ه من العلول اليت تعتمد عل   داء م ةارات معينةة.     -6

إنه كالاباحة من حيث متطلبات تعلمه.  ف  ُيجرمل ، كما سةبق المةول، معرفةة  واعةد     

التجويد  و است  ارها بدوص  در  عل  تطبيم ا وممارسةت ا بالهعةيف ومداومةة ذلةك حتة       

 عند الطالب. تص  عاد 

ميكن للطالب   املعلم  ص يوارص بني الت و  الهردية واجلماعية . في تم باألوىل ليتأكد مةن   -7

إجاد  الطالب ملا يمر  ، ويصمح له اخلطأ . وي تم بالمانية كذلك عند ت و  اآليات اليت 
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 صاء تشي  فيه  خطاء الت و .  في دف بالنطق اجلماعي إذص تمبيت الت و  الصميمة وإ

 اخلاطئ من ا.

مراعا   حكال التجويد كلما  ر ت لية مةن كتةاب اهلل يف    حصةة مةن حصةل الرتبيةة        -8

 اإلس مية.

ليس من ال رل  ص يتلو مجي  الطلبة يف احلصة الواحد . ومةن املمكةن تماةيم الصةحل إىل      -9

 ص اآلخر. امني ويتلو كيف من ما يف حصة معينة. امل م يف األمر  ال ياتأثر بالت و   ام دو

 ةةد نتاةةاهيف يف تصةةميح  خطةةاء الطلبةةة بشةةكيف عةةال حتةة  ال ناةةبب هلةةم اإلحاةةا    -11

باإلحباط، وحت  نااعدهم علة  االنطة ق يف التعةب  كمةا سةبق المةول يف التوجي ةات        

العامة، إال  ننا يف حصة الت و  نمحل من األخطاء يف الت و  والتجويد مو ها خمتلها وهةو  

بيف  د ندعو إىل د ة االنتباه واإلةغاء الشةديد للطلبةة وهةم    عدل التااهيف يف تصميم ا. 

يتلوص ليات اهلل وجيودون ةا. ويعةرغ  دليةيف املعلةم لكتةاب الرتبيةة اإلسة مية للصةحل         

 الااد  يف األردص  ساليب تصميح األخطاء كالتالي:

 اكتشاف خطأ الطالب وحتديده متاما. -1

 تنبيه الطلبة إىل  ص هناك خطأ حصيف. -2

 لب إىل المارئ تصميح اخلطأ بنهاه ،إص استطاعالط -3

 الطلب إىل    طالب لخر  ص يمول بتصميح اخلطأ. -4

 يلهظ املعلم اللهظ الاليم ويام  مجي  الطلبة. -5

 إذا كاص اللهظ ةعبا ميكن  ص يدرب الطلبة عل  له ه فرديا ومجاعيا. -6

 

 عند تدريس التها  ما يلي:من التوجي ات اليت نمدم ا للطالب   املعلم  التفسري:-ب

ينبغي اإلعداد اجليد لدر  التها  ومراجعة كتب التها  املصتلهة حت  ُيلمَّ مبعاني  -1

النل الذ  يهار ، ويتعرف  سباب النزول واألر ةال والوحةدات الةيت يتكةوص من ةا      

 النل.

 إص الطالب   املعلم مايول عةن عةرغ التهاة  الةذ   ررتةه ورار  الرتبيةة والتعلةيم        -2

للتدريس هلذا اجلم ور من الطلبة . وليس له  ص يعرغ لتهاس   خرمل إال يف إطار ما 

 يلي:
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اإلملال بعدد كب  من التهاس  حت  ياتطي   ص يمارص بين ا فيمحل عل  األ ةرب   -  

 للصمة.

البعد عن التهاس  اليت متتلئ إسرائيليات حت  ال تتشّوه معلومةات هةيالء    -ب 

 الطلبة.

مانة يف نميف املعلومات والبعد عن املذهبيةة والتعصةب   حتر  املوووعية واأل -ج 

لهر ة دوص  خرمل . ويهميف يف كيف األحوال اال تصار عل  التها  الوارد يف 

الكتاب املمرر لطلبة احللمة األوىل من التعلةيم األساسةي )الصةهوف األربعةة     

ًا األوىل( والبدء بالتدرج يف التوس  يف التها  طبمةًا حلاجةة الطلبةة وتياة     

 له مه.

التها  والت و  ال ياتغنياص عن بعم ما البع  . الةت و  ركةن مةن  ركةاص التهاة  ،       -3

وف م املعن  إمجاال جزء من الت و  الصةميمة.  ولكةن الهةارق بين مةا يتممةيف فيمةا       

 يلي:

 ت دف الت و  إىل جود  األداء بينما ي دف التها  إىل ف م النل وحه ه. -  

  م العال للنل بينم نعرغ يف التها  تهاةييف املعن .يكتهي يف الت و  باله -ب 

  د يصمب التها  حهظ اآليات  ما يف الت و  فليس ذلك الرما. -ج 

 المدر املتلو يف حصة الت و   كرب عاد  من المدر املهّار. -د 

 ينبغي التدرج يف التها  من العال إىل اخلاص ومن الكيف إىل األجزاء. -4

الهرق بني التها  والتأوييف.  يرمل بعة  العلمةاء  ص    ينبغي  ص يدرك الطالب املعلم -5

التها   دل عل  املعن  احلميمي من التأوييف ألنه مييةيف إىل االحتمةال املةرجح مةن     

عد  وجوه . بينما التأوييف توجيه اللهظ إىل معن  ممصةود بةني عةد  معةاص خمتلهةة      

، و ةد ال يةدل.    ياتنبط مبا توافر من األدلة ،  د يدل عل  املراد مةن  ولةه تعةاىل   

ولكنه  مر حمتميف ، ويبدو  ص التها  ما كانت داللته  طعيةة والتأويةيف مةا كانةت     

 داللته ومنية.
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 ثانيًا: احلديث الشري  :
 

ُيعد احلديث املصدر الماني من مصادر التشري  اإلس مي بعد المرلص الكريم. وهو ما  ثةر  

،  و إ رار.  وكمةا هةو يف املرتبةة المانيةة بعةد      عن النهل ةل  اهلل عليه وسلم من  ول ،  و فعيف 

 المرلص الكريم من ناحية التشري  ، فإنه بنهس املرتبة من حيث الب غة.
 

وع  ة احلديث بالمرلص تبدو يف جمموعة من امل اهر.  من ا تهصةييف جمملةه ،  و تمييةد    

 مطلمه ،  و ختصيل عامه  و توويح مب مه.
 

لطالب   املعلم عند تدريس احلةديث النبةو  الشةريحل مةا     ومن التوجي ات اليت نمدم ا ل

 يلي:
 

تأكيد مو   الانة النبوية يف اإلس ل وكيحل  ن ا املصدر الماني من مصادر التشري  اإلس مي.   -1

لمد بد ت ترتدد بكيف  سحل دعوات تمّليف من هةذه املكانةة.  وعلة  الطالةب املعلم  ص يةدرك      

 ذلك إىل الطلبة. مكانة الانة يف اإلس ل و ص ينميف

الربط، كلما  مكن، بني احلديث الشريحل وما يتصيف به مةن المةرلص الكةريم ،  و مةا يووةح       -2

معناه من س   املصطه  ةل  اهلل عليه وسلم  و غ  ذلك من فروع الرتبية اإلس مية.  ف ذا 

 يهار بعمه بعمًا وحيمق ما نادينا به من  بيف من حيث التكاميف بني هذه الهروع.

ينبغي  ص يعميف الطالب   املعلم عل  تنمية حب النهل ةل  اهلل عليه وسلم يف نهو  الطلبةة   -3

 وتو  ه وإحياء سنته.

التأكيد عل  البعدين الرئياني يف حيا  الرسول ةل  اهلل عليه وسلم : البعد اخلاص بالوحي  -4

لي"  ف ذه اآلية تشة  إىل  والماني اخلاص بالبشرية  ال تعاىل " يف إمنا  نا بشر مملكم يوح  إ

البعدين املذكورين فيما يتعلق حبياته عليه الا ل. ولمد عمد بع  املاتشر ني إىل الرتكيز عل  

البعد األول يف حيا  الرسول ماتنتجني من ذلك استمالة تمليد الرسول ةل  اهلل عليه وسلم  و 

لبشر من ي بط عليه جربيةيف  حماكاته يف سلوكه حيث انهرد هو بالوحي وليس هناك بعده من ا

عليه الا ل بعد ذلك.  سلوك املصطه  ةل  اهلل عليه وسلم يف ووء هذه املمولةة إذص ال يمبةيف   

 احملاكا .  وهذا د  للام يف العايف! 
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إص عل  الطالب املعلم  ص يبني ورور  اال تداء باملصطه  ةل  اهلل عليه وسلمك عم  بموله تعاىل   

اهلل  سو  حانة". إص جانب البشرية يف حيا  الرسول يعين إمكانيةة،   "لمد كاص لكم يف رسول

بيف ورور ، اال تداء به يف كيف ما  ت  به من سلوك عل   در استطاعتنا . فاحلةديث الشةريحل   

 مصدر  ساسي لتوجيه الالوك اإلنااني عباد  و خ  ًا ومعام ت.

ل يف تدوين األحاديث و ش ر الكتب يهميف  ص يعرف الطالب   املعلم الطلبة باجل د الذ  بذ -5

اليت اشتملت علة   حاديةث الرسةول ةةل  اهلل عليةه وسةلم واألئمةة الةذين تصةدوا جلمة            

احلديث وخباةة الكتب الاتة و ةماب ا. ولعله من املهيد  يمةًا  ص يلمةي الطالةب   املعلةم     

 الموء عل  راو  احلديث.

 األحاديث الصميمة واألحاديث املوووعة ينبغي  ص يتمكن الطالب   املعلم من التمييز بني  -6

 و ص يدرب الطلبة ، خاةة يف املرحلة المانوية ، عل  ذلك.

ينبغي الرتكيز عل  الاياق الذ   ييف فيه احلةديث الشةريحل. وشةرح الةدالالت اللغويةة يف       -7

 إطار هذا الاياق حت  يدرك الطلبة معاني ما يمرءوص وال تتورع إف ام م.

لطالب   املعلم الطلبة عل  استصراج التطبيمةات العمليةة لكةيف حةديث يف     ينبغي  ص يااعد ا -8

حيات م ، مبينًا هلم كيحل تااعد املعرفة الدينية عل  حيف مشك تنا. وكةذلك حتديةد المةيم    

 واالجتاهات اليت ترشد إلي ا األحاديث النبوية.

ي ذلك من العمةيف  و  ينبغي احلذر من تأوييف األحاديث وإخراج ا عن ظواهرها إال ألمر يمتم -9

النميف.  ليس للطالب   املعلم  ص يتجر  يف هذه املواو  فيايء  كمر مما حيان.  ويهميف  ص 

يلجأ إىل املشرف األكادميي  و املعلم  املتعاوص ل سرتشاد بآرائه هنا  و االستهاار مةن م عةن   

 مرج  يرج  إليه.

والرتاكيةب اللغويةة الاةائد  يف     يوة  بأص يتو حل الطالب   املعلةم عنةد بعة  األسةاليب     -11

 احلديث الشريحل مبينًا للطلبة مصدر اجلمال في ا ، ومااعدًا هلم عل  تذو ه.

 

 ثالثًا: العقائد:
 

تتناول دراسة العمائد مباحث عديد  تمم اإلهليات والنبوات والامعيات وهي تمول عل  

عث واحلااب والصراط وامليزاص واجلنة اإلمياص باهلل تعاىل وم ئكته وكتبه ورسله واليول اآلخر والب

 والنار.
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 ومن التوجي ات اليت نمدم ا للطالب املعلم عند تدريس العمائد ما يلي:
 

مع م مباحث العميد  و ماياها غيهل   د يصعب عل  عمول الطلبة يف مراحيف التعليم العال  -1

تعليميةة إىل    بوله عل  وجه اإلط ق. وياتلزل هذا اخت ف  سةلوب املعاجلةة مةن مرحلةة    

 خرمل، ف ي يف مرحلة التعليم األساسي غ ها  يف المانو .  ولئن كاص ممكنًا إلماء املهاهيم 

عل  األطهال يف املرحلة االبتدائية دوص منا شة طويلة ومتعممة من هةيالء األطهةال ومةن ثةم     

إذ ال بةد   دوص ج د كب  من املعلم ، فإص األمر خيتلحل يف املرحلتني اإلعدادية والمةانو  ، 

من اإل ناع عل   در ما تامح ثمافة الطالب   املعلةم وعلة   ةدر مةا يتاة  ةةدره ألسةئلة        

 الطلبة.

االستعانة ببع  املوا حل احلياتية اليت مير ب ا الطلبة ويشاهدون ا ، واليت تكوص  ريبةة   -2

الشبه باملوووع املعاجل،  من باب  يا  الغائب عل  الشاهد.  وهةذا يتو ةحل علة  ذكةاء     

 ملعلم.  و درته عل  تمريب املعن  إىل اإلف ال.ا

فتح باب املنا شة  مال الطلبة، ب دف ربط املو حل املطروح مبوووع الدر ، وهنةا يتأكةد    -3

دور املعلم يف إدار  املنا شة، وتوجي  ا حنو اهلدف. وكذلك اجلم  بني األدلةة الن اميةة   

 طةرح مووةوعات العميةد  كإثبةات     واألدلة العملية يف ةهوف املرحلة األساسية والعليةا يف 

 وجود اهلل تعاىل و درته الص النميف الصميح ال يتعارغ م  العميف الاليم.

ميكن للطالب املعلم عند احلديث عن  يمة العميةد  يف حيةا  الهةرد ،  ص يعةرغ منةاذج       -4

لبع  الصمابة الذين غّيرت م العميد  تغي ًا تامًا،  مميف عمةر بةن اخلطةاب وخالةد بةن      

وعبد الرمحن بن عوف وغ هم كم . وال شك  ص ورب املمةيف ممةا ياةاعد الطلبةة      الوليد

 عل  ف م العميد  وإدراك مو ع ا يف حيات م.

الطبيعة ، كما يمول  حد الرتبويني ، هي جمال تدريس العميد  وهي املنبة  الةذ  يةرمل     -5

لطالب املعلم فيه الطالب دالئيف  در  اخلالق سبمانه يف كيف شيء يف هذه الطبيعة. وعل  ا

 ص يوّجه الطلبة إىل ما حوهلم من م ةاهر  ةدر  اهلل وعجائةب خلمةه يف الاةماء واألرغ.       

ليس هذا فماب، بيف إص خلق الكائنات كل ا من م اهر  ةدر  اهلل سةبمانه وتعةاىل "ويف    

  نهاكم  ف  تبصروص".
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لمصةةة للطالةةب املعلم  ص ياةةتعني بأسةةاليب  خةةرمل يف تةةدريس العميةةد  ممةةيف اسةةتصدال ا  -6

 …والرتغيةب والرتهيةب وكذلك ورب األممةال ، والنصةح واإلرشةةاد واملنا شةة احلةر      

 وغ ها.

إثراء املنا شة بةبع  اآليةات المرلنيةة ، واألحاديةث النبويةة ، واألسةاليب املنطميةة ،         -7

 واحلج  النبوية ب دف إ ناع الطلبة ، مت ممارست م ألسلوب التهك  العلمي.

يد  عند الطلبة من اخلرافات والبدع والشوائب اليت حلمت ب ا مةن  العميف عل  تنمية العم -8

البيئة احمليطة.  وعل  الطالب   املعلم  ص يكةوص كيِّاةا ر يمةًا مة  الطلبةة غة  جمةادل        

بعنحل وال يبد  بتاهيه ما لدي م.  وإمنا ُيمان اإلنصات ثم يدلي بةدلوه حبكمةة وثمافةة    

 ووعي.

الطلبة باملعتمةدات املصالهةة لإلسة ل ، والةيت بةد ت       ينبغي عل  الطالب   املعلم تبص  -9

تنتشر بهميف شةبكات االتصةال الةدولي ممةيف المنةوات الهمةائية وغ هةا.  إص املاةلم يف         

اجملتم  املعاةر حماَةر مبصططات كم   حتاول النييف من معتمداته. وال بد من مواج ة 

 لبةنا.هلذه املصططات وو دها يف م دها  بيف  ص تتاليف إىل عمول ط

 بلور  املوووع يف ن اية احلصة ، وإعطاء اخل ةة اليت  مكن الوةول إلي ا. -11

 

 رابعًا: الفقه اجسالمي :
 

ُيعةةيَن الهمةةه اإلسةة مي بالعبةةادات واملعةةام ت واألخةة ق الهرديةةة واالجتماعيةةة . ومةةن 

 ما يلي: …ت التوجي ات اليت نمدم ا للطالب   املعلم عند تدريس الهمه ، العبادات واملعام 
 

حث الطلبة دائمًا عل  توجيه عبادت م هلل تعاىل وليس لشيء لخر ، مبينًا هلم  يمة هةذا   -1

يف حيات م.  إص العباد  اليت تتجه مباشر  إىل اهلل ، وت مةيف جوانةب الريةاء واجملاملةة     

لكهيلة بأص تصهِّي النهس ، وتصِميف الهرد ، وتمربه من ربه . فليس   ةرب إىل العبةد مةن    

يق إىل اهلل إال النية الطيبة ، واللجةوء إىل رحابةه. حينئةذ جيةد شةهاء نهاةه وةةهاء        طر

ذهنه، ويشعر بذاته ، ويدرك  ص رمحة اهلل  ريب من احملانني يف عبادت م وعملة م ،  

 وإميان م ، وكيف ما يتصيف حبيات م الدينية والدنيوية.
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ث علة  الطمأنينةة والروة     بياص  يمة العباد  يف حيا  الهرد واجملتمة  ، فأداؤهةا يبعة    -2

والاكينة ، كما  ص  داءها يمو  الروابط االجتماعية بني املالمني . كمةا  ن ةا تغةر  يف    

 النهو  معاني الرمحة والن ال والعطحل واإلحااص.

ينبغي  ص ي يف الطالب   املعلم عل  ةلة بكتةب الهمةه حتة  يمةحل من ةا علة  مو ةحل         -3

. وال بد للطالب   املعلم  ص يكوص ملّما باألسس  اإلس ل من املشك ت اليت تواجه الطلبة

 العلمية للعبادات واملعام ت و حكال الدين يف كيف من ا.

ينبغي التمرر من املعاجلات المدمية للممايا واملشك ت اليت يواج  ا الهرد املالم.  إص  -4

ك ت من مائوليات الطالب   املعلم  ص يةبني للطلبةة  حكةال اإلسة ل يف الممةايا واملشة      

االجتماعية واألن مة اال تصادية اليت مل يكن هلا ممييف يف ع د الرسةول ةةل  اهلل عليةه    

 وسلم واوعا يف ذهنه دائما اخت ف الاياق االجتماعي مكانا ورمانا.

ترمجة العبادات إىل موا حل سلوكية يف حيا  الهرد املالم.  إص العبةاد  إذا مل ترتجةم إىل    -5

املالم فإن ا تهمد وظيهت ا ومعناهةا.  إص الهصةيف املتعاةحل    موا حل إجيابية يف كيف سلوك 

بني تعبُّد املالم وخمتلحل ممارساته اليومية هو يف حميمته تهريةغ للةدين مةن ممةمونه ،     

وحتويله إىل جمرد ممارسات وطمو ، ومن مل تن ه ة ته عن الهمشاء واملنكر ف  ة   

 له.

ني العبادات املهرووة والنوافةيف  و التطةوع.    ينبغي  ص يدرك الطالب   املعلم بد ة الهرق ب -6

و ص مييز هذا للطلبة حت  ال خيلط بعم م هذه العبادات ويزول اللبس من  ذهةان م. إص  

من امل حظ  ص بع  املالمني عن غ  وعةي  حيانةًا يمِّةدموص الاةنة علة  الهةرغ ،  و       

ط وت اوص وعل  الطالب ينزعوص إىل التطرف إىل  حد اجلانبني إما إفراط وتشدد وإما تهري

   املعلم  ص يووح للطلبة خماطر كيف من ا.

ينبغي  ص يكوص الطالب   املعلم يم ًا ملا يامعه من الطلبة من لراء يف ممارسةة العبةادات    -7

واملعام ت املصتلهة. إذ ختتلط يف  ذهاص بعمة م األمةور ، وتشةوب ممارسةات م  حيانةًا      

 ت تبعد كم ًا عما  مر اإلس ل به  و ن   عنه. خطاء عملية ، بيف  د يتوارثوص ممارسا

متابعة الطلبة يف  داء العبادات.  كلما سنمت للطالب   املعلةم فرةةة االتصةال بالطلبةة      -8

وجب  ص ي حظ مدمل متمل م للعبادات و دائ م هلا بشكيف ةةميح بعةد  ص  رال اللةبس    

 من  ذهان م.
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خل فةات املذهبيةة إص الح  ةا بةني     ينبغي  ص يعميف الطالب   املعلم عل  التمليةيف مةن ا   -9

الطلبة يف املرحلة المانوية ، وليس له  ص يتربع باحلديث عن هذه اخل فات حتة  تمةار   

 من جانب الطلبة  نها م.

 

 خامسا: السرية:
  

يمصد بالا   دراسة حيا  الرسول ةل  هلل عليه وسلم وس   الصمابة واألئمة ممن  بلوا 

هلم فميف يذكر.  وي دف تةدريس هةذه الاة  وةةيف الطلبةة برتاث ةم        يف الدين ب ء حانًا وكاص

اإلس مي الع يم، وتمديم مناذج بشرية للميم اإلس مية ورسم ةور حية  مةال  ن ةارهم يتمملون ةا    

 عم  و دو .
  

 ومن التوجي ات اليت نمدم ا للطالب   املعلم عند تدرياه الا   ما يلي: 
 

املعلم الهرق بني تدريس الا   كأحداث منهصلة وتواريخ ينبغي  ص يتمح لدمل الطالب    -1

يمتصر األمر عل  سردها وما حدث في ا . وبني تةدريس الاة   للموع ةة وتمةدير  دوار     

الرجال والتأسي ب م . إص من ال رل عل  الطالب   املعلةم  ص يتةذكر  ص الاة   لياةت     

سةتنباط الةدرو  املاةتهاد     جمرد تاجييف ل حداث  و سرد مميف هلا . وال بةد لةه مةن ا   

 وكيهية تطبيم ا يف حياتنا املعاةر .

لتدريس الا   مدخ ص : املدخيف الطولي واملدخيف العروي .  ما املةدخيف الطةولي فهيةه     -2

ياتعرغ الطالب   املعلم س   الرسول ةل  اهلل عليه وسلم وةمابته برتتيب ةا الةزمين   

دخيف ميز  الو وف عل  الشصصية الواحد  بشةكيف  بدءًا باملي د وانت اء بالوفا  . وهلذا امل

متكاميف يهار كيف جزء من ا اآلخر ويكمله .واملدخيف اآلخر وهو العروي وذلك باحلةديث  

عن مو حل معني وإبراره يف س   الرسول ةل  اهلل عليةه وسةلم وغة ه مةن الصةمابة يف      

 و ت واحد . وذلك بصرف الن ر عن التتاب  الزمين.

لب   املعلم ج ود كةيف واحةد مةن  ةةماب الاة  الةيت يدرسةون ا        ينبغي  ص يربر الطا -3

وكيحل  ن ا  مثرت يف اجملتم  وذلك لغر  حب اإلة ح يف نهو  الطلبة وحم م علة   

عميف اخل ، وعل   ص يرتك كيف من م من األثر الطيب ما يذكره النا  لةه وجياريةه اهلل   

 ني ملا لكيف من ما من إجيابيات.عليه.  وعل  الطالب   املعلم  ص يوظِّحل ك  من املدخل
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ينبغي  ص يتمرر الطالب   املعلم من اإللماء املباشةر والاةرد التهصةيلي ل حةداث مرتبةة       -4

بتوارخي ا حت  ال مييف الطلبة . ومن األفميف  ص يوظحل  ساليب  خرمل م  اإللماء ممةيف  

 ورب األمملة والمصل واستصدال طريمة األسئلة وحيف املشك ت.

رائط اليت تبني خط س  الرسول ةل  اهلل عليه وسةلم يف غزواتةه وكةذلك    االستعانة باخل -5

حركة الصمابة . ف ذا مما يزيد من ف م الا   والتجاوب م   حةداث ا وتمةدير اجل ةد    

 الذ  بذل من هيالء يف كيف عميف بطولي  اموا به.

مةا  ةال   حث الطلبة عل  اإلنصات جيدًا ملا يموله الطالب   املعلم طالبًا مةن م تلصةيل    -6

 راجيًا تعليم م عل  ما مسعوه وتاجييف هذه التعليمات يف كراسات م اخلاةة.

من املمكن، إص مسح و ت الطالب   املعلةم، تكليةحل بعة  الطلبةة مباةرحة الاة    و        -7

اسةةتصدال طريمةةة لعةةب الةةدور. وفي ةةا ميملةةوص بعةة  الشصصةةيات باسةةتمناء األنبيةةاء    

ر الصديق، وعمر بةن اخلطةاب، وعلةي بةن     والشصصيات اإلس مية الع يمة مميف  بي بك

  بي طالب، وعمماص بن عهاص، روي اهلل عن م مجيعًا.

 



 186 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثامن

 الرتبية العملية يف اجلامعات األردنية



 187 

 الفصـل التاسع عشر

 برنامج الرتبية العملية يف اجلامعة األردنية

 

 مقدمة:
 

ملا كان برنامج معلم الصف وكذلك برنامج معلم اجملال هما يف املقام األول بررامج أههلر    

قديم التدريب املربمج على شؤون التدريس لك  قب  اخلدمة، فإن كللات العلوم الرتبوية معنلة بت

الطلبة املنتسبني هلا. ومن هنا فقد قامت كللة العلوم الرتبوية باجلامعرة األرننلرة، مملمرا قامرت     

بذلك كللات العلوم الرتبويرة يف اجلامعرات اوكوملرة األ ررب ، ببرتا برنرامج  راة للرتبلرة         

 العمللة فلها.
 

 

يف اجلامعة األرننلة بكللة العلوم الرتبوية يف العام الدراسي  أهسس برنامج الرتبلة العمللة

. وأنلطت إنارأه بعضو هلئة أدريس يف قسم املناهج والتدريس، و صص له كانر أدرييب 93/94

يتوىل عملليت اإلشراف والتدريب ممن أتوافر فلهم اخلربة والكباية واملؤهالت العللا. إضافة لذلك 

معة األرننلة ووزارة الرتبلة والتعللم يف جمال اعتمران عردن مرن املردار      فقد مت التعاون بني اجلا

 املتعاونة، كما  صص معلم متعاون لك  طالب متدرب مقاب  مكافهة مانية رمزية وشهانة  ربة.
 

 آليــة التنفيــذ :
 

 :1اجلانب النظري -1

  الطالرب يف  ( ساعة معتمدة ملانة الرتبلرة العمللرة، يسر    12اعتمدت اخلطة الدراسلة )

هذه املانة بعد إنهائه املوان األكانميلة والرتبوية. وأهدف الرتبلة العمللة يف اجلانرب النرررإ إىل   

أهلئة الطالب بشك  يساعده على االستعدان للمشاركة العمللة، والتعرف على الكبايات األنائلة 

ويم وإعردان اال تبرارات   التعللملة واإلنارية للمعلرم النرا ا كرالتططلحت ولللر  ا تروب والتقر      

 املدرسلة، وإعدان أقارير يف نهاية الزيارات ومناقشتها . يتم أقللم الطالب يف هذا 
 

                                                           
 اصر أمحد اخلوالدة، مدير برنامج الرتبية العملية بكلية العلوم الرتبوية،اجلامعة األردنية.إعداد: الدكتور/ن1
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اجلانب بإ راء امتحانات شبوية وكتابلة وإعدان أقارير عن حاالت ملدانلة . هرذا وقرد   

صر ر  وفرت الكللة خمتربين أعللملني  اصرني بهرذا اإلعردان  ررب فلهمرا عمللرات التعلرلم امل       

 مرأبطة مبوان أساللب التدريس وذلك قب  انتقال الطلبة إىل املدار .
 

 اجلانب العملي: -2
 

يهدف اجلانب العملي إىل أزويد الطالب باخلربة امللدانلرة مرن  رالل العمر  واملمارسرة      

والتطبلق جلوانب العمللة الرتبوية ختطلطا وأنبلذا وأقوميرا، كرذلك اقتضرت اخلطرة أن ميرار       

العمللة الرتبوية عرب فص  نراسي كام  بعد إنهاء متطلبات اجلانب النررإ يف املردار    الطالب

املتعاونة ملدب مخسة أيام أسبوعلا، من الساعة المامنة صباحًا وحتى المانلة ظهرًا، وذلك لرت  

 إشراف املعلم/املتعاون يف املدرسة ومشريف الرتبلة العمللة يف الكللة.

 

ة العمللة وحدة مصانر التعلم يقوم باإلشراف عللها موظرف خمرتص   ويتبع لربنامج الرتبل

 يقوم باملهام التاللة:

 

 مساعدة طلبة الرتبلة العمللة يف إنتاج الوسائ  التعللملة. -أ   

 أصوير املواقف التعللملة وإنتا ها ل ايات أدريب الطلبة. -ب 

 ستعملة يف التعللم.أدريب طلبة الرتبلة العمللة على استطدام األ هزة امل – ر 
 

أحردهما   Micro- teachingمصر ر كما يتبع برنامج الرتبلة العمللرة خمتررب أردريس     

لطلبة معلم الصف، واآل ر لطلبرة معلرم اجملرال. وكرال املطترربين مرزون برالت هلزات الالزمرة         

 للتدريب.

 

 :التعللمات اخلاصة بالرتبلة العمللة يف اجلامعة األرننلة
 

هذه التعللمات أعللمات الرتبلة العمللة لطلبة البكرالوريو  يف الرتبلرة/ معلرم     : أسمى (1املادة)

صف، ومعلم جمال يف قسم املناهج والتدريس كللة العلوم الرتبوية/ اجلامعة األرننلرة  

 .1997/1998ويعم  بها اعتبارا من بدء العام اجلامعي 
 



 189 

تعللمات املعاني املطصصة هلا فلما يلي : يكون للكلمات التاللة حلمما ورنت يف هذه ال (2املادة)

 ما مل أدل القرينة على غري ذلك :

 اجلامعررة  : اجلامعة األرننلة

 الكللرررة  : كللة العلوم الرتبوية

 القسرررم  : قسم املناهج والتدريس

 الربنامج : برنامج الرتبلة العمللة
 

  التطررج فقرحت. وإذا كران فصر      أ. يسما للطالب التس ل  للرتبلرة العمللرة يف فصر   ( :3املادة)

التطرج املتوقع للطالب هو البص  الصلبي، فلسما له بالتس ل  للرتبلة العمللرة  

 يف البص  الذإ يسبق ذلك البص  الصلبي.

ب. يعترب البص  الدراسي الذإ يسبق فص  التدريب هو فص  التطرج ل ايرات املروان             

 البديلة والعبء التدريسي.
 

( أسبوعا متصلة طللة فصر  نراسري مدرسري كامر      16:أ. أكون مدة الرتبلة العمللة ) (4املادة)

 حسب أقويم وزارة الرتبلة والتعللم موزعة على النحو اآلأي:

 مرحلة املشاهدة املدرسلة أسبوع. -

 مرحلة املشاهدة الصبلة العامة أسبوع. -

 مرحلة املشاهدة الصبلة التطصصلة أسبوعان. -

 ق اجلزئي أربعة أسابلع.مرحلة التطبل -

 مرحلة التطبلق الكلى مثانلة أسابلع. -

 ( أسبوعا.16**ويكون اجملموع)

 ب. ساعات الدوام أبدأ من بدء الدوام اللومي للمدار  وأنتهي بانتهائه.

: يتبرغ الطالب للرتبلرة العمللرة وال يسرما لره بتسر ل  أيرة مروان أ ررب يف فصر            (5املادة)

 التدريب.
 

 لدن عالمة الطالب يف الرتبلة على النحو اآلأي : :( 6املادة)

 %(.20أقرير يعده املعلم املتعاون ومدير املدرسة أو من ينوب عنه ) -1
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ملف اخلربة امللداني الذإ يعده الطالب  الل فرتة التردريب ويربني فلره أطرور      -2

 %(.20اخلربة امللدانلة اليت مر بها)

ريس يف الكللرة ومشررف التردريب مرن  رالل      أقرير مشرتك يعده عضو هلئة التد -3

 %(20الزيارات امللدانلة ولقاءات العم  يف اجلامعة األرننلة )

 %(.20امتحان نهائي ) -4
 

يلتزم الطالب أثناء فرتة التدريب بهنرمة وأعللمات اجلامعة واملدرسرة الريت يتردرب     ( :7املادة)

 فلها .
 

ت رزأ مرن اخلطرة الدراسرلة لدر رة البكرالوريو  يف       : أعترب هذه التعللمات  زءا ال ي (8املادة)

الرتبلة/ معلم الصف ومعلم اجملال ،وأنطبق عللها أعللمات منا نر ة البكالوريو  

 يف اجلامعة األرننلة.
 

 لال اواالت اليت مل أرن يف هذه التعللمات إىل جملس العمداء للبت فلها. ( :9املادة)
 

 لقبول والتس ل  مسؤوالن عن أنبلذ هذه التعللمات.عملد الكللة ومدير ا ( :10املادة)

 

  )*(مراحل نظام التدريب واإلشراف 

 نظام التدريب : -أ

 ( الشهر األول )مشاهدات(1)

: مشاهدة مدرسة عامة يقوم فلها الطالب/ الطالبة بالتعرف علرى النرواحي   األسبوع األول -أ

هرذا األسربوع بتعبئرة جروذج  راة      املطتلبة يف املدرسة املتعاونة، ويقوم الطالب  الل 

باإلضافة إىل أقرير مرن املدرسرة يتعلرق بانطباعاأره اخلاصرة واقرتاحاأره وأإ  انرب مل        

 يشمله النموذج.
 

                                                           
يشرتك يف عمللة أدريب الطلبة املعلمني يف الرتبلة العمللة عضو هلئة أدريس مرن قسرم املنراهج والتردريس ومردرب       )*(

 أربلة عمللة من برنامج الرتبلة العمللة.
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: مشاهدة صبلة عامة حلث يقروم الطالرب/ الطالبرة باوضرور ومشراهدة      األسبوع الثاني -ب

 ر  النررر عرن    حصص خمتلبة يف ختصصات خمتلبة لتكوين فكرة عامة عن التدريس ب

 التطصص. وال يطلب من الطالب/ الطالبة أعبئة جوذج هلذا األسبوع وال كتابة أقرير.
 

فررتة املشراهدة الصربلة التطصصرلة حلرث يقروم الطالرب/         األسبوعان الثالث والرابع: -ج 

الطالبة مبشاهدة مجلع حصص املعلم/ املتعاون أو املعلمة/ املتعاونة طللة مردة األسربوعني   

منه أن يعبئ جوذج املشاهدة الصبلة التطصصلة وصة واحدة خيتارها الطالرب   ويطلب

أو الطالبة  الل األسبوعني، وكرذلك كتابرة أقريرر  روب انطباعاأره الشطصرلة حرول        

 اوصة واقرتاحاأه ونقاط القوة ونقاط الضعف وأإ شيء مل يشمله النموذج.
 

 : ( الشهر الثاني ) تطبيق جزئي(2)
  

ربع  -والطالبة  الل هذا الشهر بتدريس  زء يرتاوح ما بني عشر نقائق  يقوم الطالب

ساعة من حصص التطبلق واليت أكون حوالي اثرنيت عشررة حصرة مرن حصرص نصراب املعلمرة        

املتعاونة أو املعلم املتعاون أما باقي حصص املعلم/ املعلمة املتعاون يقوم الطالب/ الطالبة حبضورها 

 ضافة لذلك فإن هذا الشهر يتزامن مع امتحانات الشهرين للطالب.ومشاهدأها مجلعها. باإل
           

يقوم الطالب املعلم بتحني البرصة ملشراهدة حصرة ا تبرار يقروم املعلرم/ املعلمرة املتعراون             

بإعدانه وأطبلقه وأصللحه. ويطلب من الطالرب الطالبرة أعبئرة جروذج مشراهدة ا تبرار       

إىل أقرير حول انطباعاأه واقرتاحاأه حول هذا اال تبار وأإ  حول هذا اال تبار باإلضافة

 ناحلة مل يشملها جوذج مشاهدة اال تبار.

 

 ( الشهران الثالث والرابع) التطبيق الكلى( :3)
 

يقوم الطالب/املعلم فلها بتدريس كام  اوصة يف اوصرص املقرررة للتطبلق)اوصرص     

قي حصرص نصراب املعلرم/ املتعراون أو املعلمرة/      االثنيت عشرة( ويسرتمر يف حضرور ومشراهدة برا    

املتعاونة. ويطلب منه يف الشهر الرابع إعدان ا تبرار مرن املرانة الريت نرسرها وأطبلقره وللللره        

إحصائلا. ويطلب من املعلم/ املتعاون أو املعلمة/ املتعاونة يف الشهر الرابع االنسحاب أدرجيلا من 

 الصف مببرنه. الصف إلعطاء الطالب/ املعلم فرصة ضبحت
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 نظام اإلشراف : -ب

 : ( الشهر األول1)

يقوم املدرب بزيارة املدار  اليت يوحد فلها طالبه ويطلع على سرري عمللرة املشراهدة     

وااللتقاء باملعلمات/ املتعاونات أو املعلمني/ املتعاونني وإطالعهم على املراح  اليت سوف مير بها 

 الطالب. أو الطالبات يف أدريبهم.

 

 ( الشهر الثاني) التطبيق اجلزئي(:2)

يقوم املدرب أو املدربة حبضور عدن من حصص التطبلق اجلزئي لطالبه وطالباأه ويقوم  

بإعطائهم الت ذية الرا عة حول أنائهم واقرتاح حلول للمشاك  التدريسلة الريت أوا ره الطرالب    

 والطالبات حسب حا اأهم/ حا اأهن وقدراأهم/ قدراأهن.

 

 هران الثالث والرابع) التطبيق الكلي(:( الش3)

يقوم املدرب أو املدربة حبضور حصص التطبلق الكلى وإعطاء الت ذية الرا عة واقرتاح  

( حصص لك  طالب أو طالبة  رالل  5-4اولول اخلاصة مبشكالت ك  طالب على حدة بواقع)

 حملمة. الشهرين، إال يف اواالت اخلاصة لبع  الطلبة الذين  تا ون ملتابعة

 

 ( خالل فصل التدريب : 4)

يقوم املدرب أو املدربة بالتعاون وحضرور الردكتور عضرو هلئرة التردريس بعقرد ا تمراع        

أسبوعي ملدة ساعتني جلملع الطالب والطالبات الذين/ اللرواأي يشررف علرلهم أو علرلهن ويرتم      

 ص التدريب.أناول قضايا عامة أو  اصة أتعلق باملواقف واملشكالت امللدانلة اليت خت

 

 نظام التقييم :   -جـ

 يتم أوزيع العالمات يف أقللم الطالب كاآلأي:
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 ( املدرسة :1)

عالمات للمدير أو املديرة يضعها است ابة الستبلان يوزع مرن قبر  برنرامج الرتبلرة      5 -1

 العمللة على مدراء املدار .

است ابة الستبلان يوزع من قب   عالمة يضعها املعلم/ املتعاون أو املعلمة/ املتعاونة 15 -2

برنامج الرتبلة العمللة على معلمي أو معلمات املدار  املتعاونة الذين يشرتكون يف 

 التدريب.
 

 ( ملف الطالب :2)

 عالمات أوضع لنموذج املشاهدة املدرسلة العامة والتقرير. 5 -1

 عالمات أوضع لنموذج املشاهدة الصبلة التطصصلة والتقرير. 5 -2

 عالمات أوضع لنموذج مشاهدة اال تبار والتقرير. 5 -3

عالمات أوضرع للطالرب للسررية الذاألرة الريت علرى الطالرب أن يقردمها وأتضرمن           5 -4

انطباعاأه واملواقف الرتبوية اليت مرَّ بها يف امللدان  الل فص  التردريب والعقبرات   

 اليت اعرتضت سبلله وكلبلة الت لب عللها... اخل.
 

 ة :( املتابع3)

عالمة ختصص لسري وأناء الطالب يف عمللة التدريب مبا فلها االمتحران الرذإ يعرده     30

ويطبقه الطالب و للره. وأتمحرور عمللرة التردريب علرى أربعرة ئراور رئلسرلة وأررتك          

 التبصلالت لعضو هلئة التدريس واملدرب أو املدربة وهذه ا اور األربعة هي:

 التمكن من املانة العلملة. - 1

 استعمال أساللب أدريس مالئمة. -2

 التحضري) نفرت التحضري+ ك  ما يلزم اوصة من وسائ ... اخل(. - 3

 اإلنارة الصبلة . - 4

 

 ( احلصة النهائية :4) 

عالمة ختصص للحصة النهائلة واليت قد يرب عضو هلئة التدريس واملردرب أو املدربرة    30

  علها على مدار حصتني.
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 الطالب أو الطالبة مقسمة إىل : * وهكذا أكون عالمة

 مدرسة. 20 -

 ملبًا. 20 -

 يشرتك يف وضع عالمتها عضو هلئة التدريس ومدرب الرتبلة العمللة. -متابعة 30 -

يشرتك يف وضع عالمتها عضرو هلئرة التردريس ومردرب الرتبلرة       -حصة نهائلة  30 -

 العمللة.
 

ك  طالب أو طالبرة وجروذج   ويو د جوذج يبني عدن الزيارات من ِقب  ك  مدرب ل

 آ ر يتعلق باللقاء األسبوعي ويسلم كال النموذ ني إلنارة الربنامج.
 

 إجنازات برنامج الرتبلة العمللة:
 

 االستبانة والتعرف على جاذج أدريب الطلبة يف كللات الطب والتمري  والزراعة والرياضة. - 1

توب على نسخ من األحباث املنشرورة حرول   البدء بتشكل  مكتبة  اصة بالرتبلة العمللة ل - 2

 الرتبلة العمللة ئللا وعامللا.

لقلق التعاون بني اجلامعرة األرننلرة ووزارة الرتبلرة والتعلرلم واملردار  اخلاصرة باعتمران         - 3

 مدارسها لتدريب طلبة مانة الرتبلة العمللة فلها.

ين سرافروا إىل أمريكرا يف نورات   االستبانة من  ربات أعضاء هلئة التردريس يف الكللرة الرذ    - 4

 أدريبلة.

 عقد لقاءات فصللة مع املدار  املتعاونة واملعلمني املتعاونني لتبانل اخلربات. - 5

نعوة أساأذة زائرين من  امعات أ نبلة وعربلة للتحدث عن  وانب الرتبلة العمللة ك  يف  - 6

 ات خمتلبة.( زائرا من ختصص30ختصصه،  وقد استضاف الربنامج أكمر من)

أصوير مواقف صبلة عرضت للطلبة يف امللدان من أ ر  االسرتبانة منهرا ل ايرات التردريب       - 7

 والتقويم والتطوير.

أقديم استشارات ومعلومات يف الرتبلة العمللة لل امعرات اللمنلرة ووكالرة ال روث و امعرة       - 8

 مؤأة و امعة القاهرة.

 بريطانلا.استقبال وفون أربوية زائرة من أركلا و - 9

 القلام حبمالت إعالملة من  الل الصحافة ا للة حول أهداف الربنامج وطبلعة عمله. -10
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املشاركة يف الندوات واملؤمترات وأبرزها املشراركة يف مرؤمتر أربلرة املعلرم العربري يف القررن        -11

 اوانإ والعشرين.

 

 الطموحات املستقبلية: 
 

 يطما الربنامج إىل لقلق ما يلي:
 

زيانة التعاون والتنسلق مع وزارة الرتبلة والتعللم من  الل الندوات وأبانل اخلربات وإقامة  -1

 الورش التدريبلة املشرتكة.

 التعاون مع اجلامعات العربلة واأل نبلة يف جمال التدريب قب  اخلدمة. -2

وسرائ  ععلرة   إنشاء مكتبة متطصصة يف جمال الرتبلة العمللة، لتشتم  على موان مكتوبة و -3

 وبصرية.

 است الل إمكانلات التقنلات الرتبوية يف جماالت استطدام البلديو ألغراض أدريب الطلبة. -4

 إ راء ونشر أحباث ذات صب ة عمللة. -5
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 الفصـل العشرون

 برنامج الرتبية العملية يف جامعة الريموك
 

 مقدمة:
 

يف قسم املناهج والتدريس يف كللة الرتبلة  لقد استحدث برنامج الرتبلة العمللة املتطصص

والبنون جبامعة الريموك من أ   رفع مستوب الطالب/ املعلم مرن الناحلرة الرتبويرة العمللرة إىل     

 انب الناحلة النرريرة يف جمرال ختصصره، وربطره اطرحت التطروير الرتبروإ يف وزارة الرتبلرة         

امج أربويرة لتطصصرات  ديردة ممر  : معلرم      والتعللم وللحا ة املاسة إىل مواكبة استحداثها لرب

 اجملال ومعلم الصف.
 

ويعد مساق الرتبلة العمللة من أهم املساقات الالزمة إلعردان وأكروين الطالرب/ املعلرم يف     

ختصصي معلم الصف ومعلم اجملال؛ حلث أنره يترلا لره اكتسراب مهرارات التردريس العمللرة        

راسلة ضمن إطار التطصص. كما يتلا لره أطبلرق مرا    والتعام  املباشر مع الطالب ومع املناهج الد

يتوفر لديه من أفكار ونرريات حول عمللات التططلحت الدراسي وأنبلذ املواقف التعللملرة بصرورة   

 ساعات معتمدة، حسب اخلطة املعتمدة يف اجلامعة. 6إ رائلة. ويكون هلذا املساق 
 

عة وامللدان الرتبوإ مممال مبدار  ويهدف برنامج الرتبلة العمللة لتوثلق الصلة بني اجلام

وزارة الرتبلة والتعللم والقطاع اخلاة ومدار  وكالة ال روث. كمرا يهردف الربنرامج إىل  سرري      

الب وة بني النررية والتطبلق حلث ميار  الطالب مرا يتعلمره مرن أسراللب وأنشرطة ومهرارات       

سرم املنراهج املطتصرني يف منراهج     أدريسلة يف املساقات النررية اليت يقوم على أدريسها أساأذة ق

 وأساللب أدريس املوان املطتلبة.
 

ولضمان جناح الربنامج وأسهل  عمللة أطبلقه مت وضع نللر  أبصرللي يتضرمن أهرداف     

الربنامج وئتواه وآللة أنبلذه. كما ُحدنت مهام ومسؤوللات مدير الربنرامج ومساعررده ومشررف    

علم /املتعاون، ومدإ/مديرة املدرسة املتعاونة وكذلك أساللب الرتبلة العمللة، والطالب/ املعلم، وامل

 2التقويم وكلبلة احتساب عالمة الطالب يف مساقي الرتبلة العمللة.

                                                           
 البه: مدير برنامج الرتبلة العمللة بكللة الرتبلة والبنون ،  امعة الريموكإعدان: الدكتور/ ئمد طو 2
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 اهليكل التنظيمي لربنامج الرتبية العملية
 

 يتكون هذا الربنامج على النحو التالي:
 

أحد أعضاء اهللئة التدريسلة يف و م  نر ة الدكتوراه يف الرتبلة ويكون  مدير الربنامج، -1  

قسم املناهج والتدريس، ويرأبحت مدير الربنامج برئلس قسم املناهج، ويستبلد مرن التعللمرات   

املتعلقة بعم  اإلناريني يف اجلامعة من حلرث العرالوات وختبرل  النصراب الدراسري مبرا       

 يتناسب واملهام املوكلة إلله.

لة العمللة أقتضي أوفر عضو هلئرة أردريس يقروم    إن طبلعة ومستلزمات أطبلق برنامج الرتب

باإلشراف واإلنارة والتنسلق مع اجلهرات املسرؤولة بروزارة الرتبلرة والتعلرلم بشرهن أطبلرق        

الربنامج مبا ال يتعارض مع سرري عمللرة التعلرلم يف املدرسرة املتعاونرة، ومبرا يسراعد علرى         

املردار  اوكوملرة الريت جيررب فلهرا      االستبانة من اخلربات واألفكار واملرافق املتروافرة يف  

التطبلق، ولقلرق أهرداف هرذا الربنرامج اولروإ وا رورإ يف عمللرات إعردان وأكروين          

 املعلمني.

 مساعد مدير الربنامج، و م  مؤهال مسلكلًا . -2

 مشرفون للرتبلة العمللة يف جماالت التطصص املطتلبة. -3

 كانر إنارإ مناسب)إنارإ، سكرأري(. -4

 

 ى الربنامج:حمتو
 

يقوم برنامج الرتبلة العمللة على مشاركة الطالرب/ املعلرم يف التردريس البعلري لرت       -1

إشراف فريق من املتطصصني يف ملدان  الرتبلة العمللة وضمن ظروف ومنا ات أعللملة 

 ساعات معتمدة(. 6مناسبة حبلث يكون للمساق)

الرتبلة العمللرة لتردار  املشركالت     و ضر الطالب /املعلم اللقاء األسبوعي مع مشرف   

والصعوبات اليت أوا ه التطبلق. وأقرديم العرون البرمل املناسرب يف جمرالي التططرلحت       

 والتنبلذ)ورشة عم (.
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 يتم أقويم أناء الطالب/املعلم من  الل ما يلي: -2
 

زيارات صبلة  3الزيارات اإلشرافلة اليت يقوم بها مشرف الرتبلة العمللة بواقع  -أ 

املة على األق . يتم  الهلا أعبئة استمارة أقرويم التططرلحت واألناء يف املوقرف    ك

التعللمي ، حلث لتسب نر ة الطالب به رذ املتوسرحت اوسرابي للزيرارات،     

 % من العالمة.80وهلا 
 

التقارير والت ذية الرا عة اليت أقردم عرن الطالرب/ املعلرم يف أثنراء التردريب        -ب 

على الدوام املدرسي  الل فرتة التدريب، ويكرون مرن    وإرشاناأه ومدب مواظبته

 % من العالمة.10 الل مدير املدرسة املتعاونة، وله 

 % من العالمة .10أقرير املعلم املتعاون، وله  -ج 

 

 آلية التنفيذ:

يس   الطالب ملساق الرتبلرة العمللرة النرررإ بعرد أ رذ مجلرع املتطلبرات السرابقة          -أ 

 ( ساعة معتمدة من  طته.100ن ذلك بعد نراسة الطالب)للمساق وشريطة أن يكو

( 404، ت م 403، ت م 402، ت م 401يس   الطالب لل انب العلمري ) ت م   -ب

 بعد نراسة مجلع املتطلبات السابقة ملساق الرتبلة العمللة حسب  طة الطالب.

أو البصر   يس   الطالب يف مساقي الرتبلة العمللة يف البص  األ ري من سنة ختر ه  -ج

 الماني إذا كان ختر ه متوقعا يف البص  الصلبي من نبس العام.

يلتحق الطالب بإحدب املدار  املطتارة هلذا ال رض بالتنسلق مع املعنلني يف برنرامج   -ن 

 الرتبلة العمللة .

جيب أن يداوم الطالب يف املدرسة منذ بداية الردوام اللرومي للمدرسرة وحترى نهايرة       -هر

 عللمي اللومي.برناجمه الت

ال يسما للطالب ب لاب أكمر من مخسة أيام بدون عرذر، وعشررة أيرام بعرذر  رالل       -و 

 البص .

يتابع املشرف على الرتبلة العمللرة الطالرب املتردرب يف امللردان مرن  رالل زيرارات         -ز 

 مربجمة.
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 جماالت التطبيق:
 

 العملي على النحو التالي:ميكن أوزيع جماالت التطبلق اليت مير بها الطالب يف اجلانب  -

 املشاهدة املدرسلة، ومدأها أسبوع واحد.  -أ  

 املشاهدة الصبلة العامة) غري التطصصلة(، ومدأها أسبوع واحد. -ب

التطبلق اجلزئي  الل أسبوعني حلث ينبذ الطالب املتدرب أهدافًا  زئلة من حصة  -حر

 ( حصص أسبوعلة على األق .6)صبلة كاملة من برامج املعلم املتعاون، ويقوم بتدريس

( أسابلع يطبق فلها الطالرب املتردرب برنرامج املعلرم/     10التطبلق الكلى ويتم  الل)  -ن 

املتعاون ويقوم جبملع مهماأه ) أعلرلم، مناوبرة، أربلرة صربلة.. اخل( بالتنسرلق مرع       

أص   املدير املتعاون، وبعدها يبدأ املعلم/ املتعاون باالنسحاب من اوصة  زئلا حتى

 إىل االنسحاب الكلى.

 

 توجهات مستقبلية:
 

انطالقا من مبدأ أطوير برنامج الرتبلة العمللة، وبناء على ما  اء يف أوصلات جلنرة إنارة  

مشروع أطوير برامج إعدان املعلمني يف اجلامعات األرننلة، وحرصا على التقريب برني إ رراءات   

اجلامعرات األرننلرة، أرنم اآلن نراسرة زيرانة عردن       أطبلق الربنامج مع برامج الرتبلة العمللة يف 

ساعات مسائي الرتبلة العمللة لك  من معلم الصف ومعلم اجملرال بكافرة ختصصراأه مرن سرت      

سراعات( كاملرة علرى    6ساعات معتمدة إىل اثنيت عشرة ساعة معتمدة، وقد أكرون هرذه الزيرانة)   

علرى حسراب املسراقات     سراعات(  3حساب املساقات اال تلاريرة يف كر  ختصرص أو نصربها )    

اال تلارية يف التطصص، ونصبها اآل ر أضاف إىل عدن الساعات الكلى املطلوب للحصول علرى  

نر ة البكالوريو  يف الرتبلة للصبا مئة ومخسا وثالثني ساعة بردال مرن مئرة واثنرتني وثالثرني      

 ساعة معتمدة.
 

قسرم املنراهج والتردريس     وبعد حوالي أربع سنوات على إنشاء برنرامج الرتبلرة العمللرة يف   

بكللة الرتبلة والبنون يف  امعة الريموك أتم اآلن كذلك نراسة أطوير أساللب اإلشرراف والتقلرلم   

حبلث يتضمن ذلك زيارات يشارك فلها أعضاء هلئة التدريس يف القسم ومشرفو الرتبلرة العمللرة   
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سرائ  ذات طرابع   مشاركة فاعلرة. ويوصرى اآلن كرذلك بتكللرف الطلبرة بوا برات ممر  عمر  و        

إبداعي، ومعاجلة مشاك   اصة يف املدار  ، والقلام بالبحوث اإل رائلة... اخل ك زء من أقللم 

 مساقات الرتبلة العمللة.
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 الفصـل احلادي والعشرون

 برنامج الرتبية العملية

 يف جامعة مؤته

 

 مقدمة:
 

  دمة العمللة الرتبوية أنه   امعة مؤأة ك ريها من اجلامعات األرننلة، بدور طللعي يف

يف األرنن. وملا شهدت العقون األ رية أطورات كبرية وإجيابلة يف إعدان املعلم الرذإ يعتررب ركنرًا    

أساسلًا من أركان العمللة الرتبوية،  اءت  ربة اجلامعة يف التعام  اوقلقي مع مهنة التعلرلم  

الربنامج الرذإ  راء للؤكرد رغبرة  امعرة      وإعدان املعلمني من  الل برنامج الرتبلة العمللة. هذا 

مؤأة من  الل كللة العلوم الرتبوية يف اإلسهام ببعاللة يف أطروير العمللرة الرتبويرة . ولعلره مرن      

املبلد التنويه إىل أن فكرة الرتبلة العمللة و دت يف اجلامعة منذ أن أنشئت كللة العلوم الرتبويرة  

حلرث أقررت    1993ا هرا إىل حلرز الو رون يف عرام     ، وقد مت إقرار هذه البكرة وإ ر1991عام 

مجلع  طحت معلم الصف ومعلم اجملال ، هذا و توب برنامج الرتبلرة العمللرة يف  امعرة مؤأرة     

 على سبعة ختصصات يهمنا منها هنا:
 

 معلم صف. -أ 

 معلم جمال أربلة إسالملة -ب

 

 مراحل تنفيذ الربنامج:
 

يف كللة العلوم الرتبوية ثالث مراح ، ولكر  مرحلرة    مير برنامج الرتبلة العمللة امللدانلة

أهدافها وطرقها واليت أقع على عاأق قسم املناهج والتدريس واملسؤول عرن هرذا الربنرامج. وهري     

أشم  ئاضرات وأنشطة هانفة مو هة لدن لك  طالب يف القسم معرفة ما سلقوم به من أ ر   

 3ة كما هو خمطحت هلا.االستعدان والتهلئة ملمارسة العمللة التدريسل

                                                           
  امعة مؤأة. -كللة العلوم الرتبوية -إعدان: الدكتور/ ما د ئمد اخلطابلة: مساعد العملد لشئون الرتبلة العمللة 3
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 واملراح  المالث هي:

 أوال  : مرحلة التمهلد للرتبلة العمللة.  

 ثانلا  : مرحلة أنبلذ الرتبلة العمللة.  

 ثالمرا : مرحلة أقويم الرتبلة العمللة. 
 

 وفلما يلي أوضلا هلذه املراح  المالث:
 

 أوال : مرحلة التمهيد للرتبية العملية:
 

لمة هامرة يف املراحر  الالحقرة إذ إنهرا، إذا مت االهتمرام بهرا، فرإن        وهذه املرحلة هلا ق

 املراح  الالحقة سوف أستند على قاعدة متلنة. وأقسم إىل ثالث مراح :
 

وأشتم  هذه املرحلرة علرى إعردان الطلبرة وأهلئرتهم مرن حلرث إكسرابهم         مرحلة اإلعداد:  -1

كذلك من  الل موان األساللب والريت   املعلومات النررية من  الل املوان التطصصلة الالزمة،

أعطى الطالب فرصة للتعرف على األساللب املتبعة يف أدريس املوضروعات وفرق ختصصراأهم    

املطتلبة. كذلك من  الل معم  التدريس املص ر والذإ بره يرتم أردريب الطلبرة علرى كلبلرة       

أربلرة  أنبلذ بع  الدرو  سواء من  الل عرض حصص مس لة على أشررطة فلرديو لطلبرة    

عمللة يف مواقف أدريسلة حقلقلة يف املدار  ، أو من  الل أنبلذ بع  اوصرص مرن ِقبر     

بع  الطلبة على زمالئهم ، ثم يتم أقللم اوصة املشاَهدة بالتعاون مع مدر  مانة األساللب 

أو مشرف الرتبلة العمللة والطلبة ، من  الل جاذج مالحرة معدة مسبقًا ثم نقد اوصة وذكر 

 ابلات اوصة وسلبلاأها. واقرتاح بع  النقاط اليت أطور من  ونة اوصة املشاهدة.إجي
 

وفى هذه املرحلة يتم التنسلق بني اجلامعة ممملة يف كللة العلوم الرتبوية مرحلة االستعداد:  -2

ءات ووزارة الرتبلة والتعللم ممملة يف مديريات الرتبلة والتعللم واملدار  املتعاونة لعم  اإل ررا 

الالزمة واليت أتعلق بتحديد املدار  املتعاونة اليت سلتم أوزيع الطلبة عللها. كرذلك أشرتم    

على أوفري بع  الكتب الالزمة لك  ختصص ووضعها لردب املشررفني واسرتعارأها مرن قبر       

طلبة الرتبلة العمللة. كذلك أوزيع كشوفات بهعاء الطلبة ك  حسب ختصصه بناًء على عدن 

ين ا تاروا املدار  وحسب حا ة ك  مدرسة مرن التطصصرات. واالأصرال برإنارة     الطلبة الذ
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اجلامعة من أ   أوفري وسائحت نق  من أ   نق  مشررفني الرتبلرة العمللرة مرن اجلامعرة إىل      

 املدار .
 

وأسبق هذه املرحلة التطبلق يف املدار  حلث يرتم عقرد ا تمراع عرام مرع       مرحلة التهيئة: -3

الرتبلة العمللة لك  التطصصات، ويتم التحدث فله عن مبهوم الرتبلرة   مساعد العملد لشؤون

العمللررة وأهرردافها ومبانئهررا. ثررم يلرري هررذا اال تمرراع ا تماعررات مصرر رة بررني كرر  مشرررف 

واملتطصصني فله حلث يتم التحدث فله عن الوا بات اليت أقع على عاأقهم. كذلك أعريبهم 

ة العمللرة ، وبعر  األنرمرة والتعللمرات الريت      مبسؤوللات ك  طرف مشارك يف أنبلذ الرتبلر 

جيب عللهم االلتزام بها من حلث الدوام املدرسي ، والتقرارير األسربوعلة وكلبلرة أعبئتهرا،     

وكذلك على أ القلات مهنة التعللم، واحرتام أإ طرف يف املدار  املتعاونة الذين سرلطبقون  

 زئلة الكللة يف أنبلذ الدرو .فلها. كذلك يتم لديد فرتات املشاهدة واملشاركة اجل

 

 ثانيا : مرحلة التنفيذ:
 

وأشم  هذه املرحلة ثالث مراح  فرعلة، وهى مرتابطة مع بعضها البع  وهذه املراح  

 هي:
 

 مرحلة املشاهدة للمعلم/ املتعاون. -أ 

 مرحلة املشاركة اجلزئلة يف التدريس. -ب

 مرحلة املشاركة الكللة يف التدريس. -ج

 أوضلا مبص  هلذه املراح  : وفلما يلي

 

وفى هذه املرحلة)مدأها أسبوعان( أتاح للطالب فرصرة املشراهدة العشروائلة    مرحلة املشاهدة:  -أ

واهلانفة . نكون يف البداية مشاهدة ملا هو نا ر  أسروار املدرسرة مرن مكونرات بنراء املدرسرة        

النرام، وعمللة ن وهلم  وأثاثها كذلك ال رف الصبلة، وعمللة اصطباف الطلبة، وعمللة حبظ

 إىل الصبوف و رو هم منها.



 204 

كذلك أشتم  هذه املشاهدة على مالحرة املعلم/ املتعاون وما يقوم به من عمللة ن رول غرفرة   

الصف، وأساللب حبظ النرام فله وعمللة إ ال  الطلبة يف مقاعدهم ، كذلك مشاهدة املعلم/ 

ن طرق التدريس املتبعرة مرن ِقبر  املعلرم،     املتعاون وهو يقوم بتنبلذ بع  اوصص. ويالحرو

كذلك كلبلة عرضه للوسائ  التعللملة ، ومشراهدة السر الت الصربلة ممر  سر   اوضرور       

 وغلاب الطلبة، اخلطحت البصللة ونفرت التحضري اللومي وس الت متابعة الطلبة والعالمات.
 

لرتبلرة العمللرة ثرم    وهذه املشاهدة أكون هانفة وخمطحت هلا، وميكن أن يشارك فلها مشرف ا

يقوم مبناقشة الطلبة يف اوصص الريت مت حضرورها عنرد املعلرم/ املتعراون. وأكرون املشراهدة        

املدرسلة العامة أو الصبلة مدعومة بنماذج يقوم بتعبئتها الطالب/ املعلم عما شراهده. وجيرب   

يري يو ره  أن أنطلق املشاهدة العشوائلة واملطططة اهلانفة من إطرار فكررإ يعمر  عمر  املعرا     

 السلوك و دنه ويدفعه. وإال فال قلمة للمشاهدة ولن يستطلع صاحبها االستبانة منها.
 

أثناء فرتة املشاهدة يقوم الطالب/ املعلم مبالحرة معلم أو عردة معلمرني وذلرك ملالحررة أكررب      

 عدن ممكن من املعلمني املطتلبني لعدة نرو  وأستمر املشاهدة حوالي أسبوعني.

 

بعد االنتهاء من عمللرة املشراهدة الريت أردر ت بالطالرب ممرا        املشاركة اجلزئية:مرحلة  -ب

يشاهده نا   أسوار املدرسة، ومرافقها املطتلبة والصف، وممرا يشراهده مرن مواقرف ، ومرا      

جيب على املعلم القلام به بدًءا من ن وله غرفة الصف وحتى انتهاء اوصة واللوم الدراسي،  

اجلزئلة يف عمللة التعلرلم. ويقروم الطالرب/املعلم بتنبلرذ موقرف أعللمري       أهأى عمللة املشاركة 

ئدن، وخمطحت له مسبقا سواء كان هذا املوقف يف الصف أو  ار ه. وينبرذ الطالرب الردر     

لت إشراف املعلم/ املتعاون أو املشرف الرتبوإ . وقد يكون أنبلذ  زء من اوصة أو حصرة  

ي اوصة أو اللوم الدراسي، وال بد أن يعررف الطالرب برهن    كاملة ثم يكم  املعلم األصلي باق

 أنبلذ  زء من اوصة ال يعبله من لضري ك  اوصة.
 

وقد أشم  هذه املشاركة، مشاركة الطالرب/ املعلرم يف الل ران املدرسرلة ، أو اإلشرراف علرى       

يشرارك يف   األنشطة الصبلة والالصبلة اليت يوكلها املعلم/ املتعاون للطلبرة ، كرذلك ميكرن أن   

أصحلا بع  الوا بات أو اال تبارات أو نفاأر اإلمالء وغريها مع املعلم أثنراء الردر  أو يف   

 وقت االسرتاحة.
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ينتقر  الطالرب/ املعلرم     مرحلة املشاركة الكلية يف عملية التدريس)حتى نهاية الفصـل(:  -جـ

للة أنبلرذ مجلرع    الل هذه املرحلة ولت إشراف املشرفني علله وأو لههم إىل لم  مسؤو

املهمات التعللملة اليت  تويها املوقف التعللمي حلث يكون مسئواًل مسؤوللة كاملة عن قلانة 

 العمللة التعللملة بصورة كاملة.
 

وأعد مرحلة املشاركة الكللة آ ر مراح  الرتبلة العمللة)أستمر حتى نهاية البصر ( وأكمرهرا   

سرابقة، وعلرى الطالرب/ املعلرم أن يقروم مبهرام       أعقلدا فهري ا صرلة النهائلرة للمراحر  ال    

 ووا بات املعلم/ املتعاون يف املدرسة.
 

هذا وجيب على الطالب/ املعلم أال يرد   إىل ال رفرة الصربلة إال حبضرور املعلرم /املتعراون،       

وذلك أالفلا لأل طاء اليت ميكن أن يقع بها طالب الرتبلة العمللة من حلث صحة املعلومات 

 لبة ، أو أمور ضبحت الطلبة وحبظ النرام يف الصف.املقدمة للط
 

وعلى مشرف الرتبلرة العمللرة أن يترابع الطلبرة  رالل هرذه املراحر ، وااصرة يف مرحلرة          

املشاركة الكللة. ويقروم حبضرور اوصرص مرع املعلرم/ املتعراون أو مرع طلبرة آ ررين لرنبس           

ناقشرة وأقلرلم اوصرة وأقرديم     التطصص ثم يتم اال تماع إما يف املدرسة أو يف اجلامعرة ثرم م  

 أ ذية را عة للستبلد منها الطالب الذإ نبذ اوصة أو الطلبة اآل رون.

 

 ثالثا: مرحلة التقويم :
 

أشتم  هذه املرحلة على ثالث مراح  ضرورية من أ   أصحلا وأعدي  برنامج الرتبلرة  

 العمللة يف املستقب  وهذه العمللات هي:
 

 .أقويم الطالب/ املعلمني -أ 

 أقويم إ راء أنبلذ الرتبلة العمللة. -ب

 أقويم التعزيز البصلي النهائي. -ح

 وسوف يتم أناول ك  عنصر من هذه العناصر بالتبصل  على النحو التالي:
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أإ عم  أقوم به ال بد له من أقويم من أ   اهتمرام الشرطص مبرا    تقويم الطالب/ املعلمني:  -أ

حه يف العم  الذإ يقوم به ، كذلك يف الرتبلة العمللرة  يقوم به. كذلك قلا  مدب أقدمه وجنا

ال بّد يف مجلع مراحلها من أقويم للطالب/ املعلم سواء يف مرحلة املشاهدة أو املشاركة اجلزئلة 

أو الكللة ، وخيتلف أقويم الطالب يف هذه  املانة عن املوان األ رب حلث يكون للطالب نشاط 

طالب أن يقِّوم نبسه أو زملله. كذلك من  الل أقويم الطالب/ يف عمللة التقويم. إذ يستطلع ال

املعلم لتالملذه يستطلع أن يقِّروم نبسره مرن  رالل مالحررة وقلرا  مردب لقلرق األهرداف          

 املوضوعة لك  موضوع.

وعلى املشرف، أو من يقوم بعمللة التقويم، أن يشعر الطالرب/ املعلرم أن أإ مالحررة أو َّره     

ة را عة لتحسني مستواه وأعدي  أإ  طه ميكرن أن يقرع فلره. وأن أإ    إلله ما هي إال أ ذي

عم  ال يكون كامال. لرذلك هرذه املالحررات سروف أعلنره ولراول أن  ِّرون مرن أنائره يف          

 املستقب .

ويستند املقوِّم ألناء الطالب بناء على جاذج معدة لك  ختصص وأشتم  هرذه النمراذج علرى     

، سواء ما يتعلق باخلطة أو التمهلد أو العرض أو الوسرائ   فقرات شاملة لك   وانب اوصة

التعللملة أو التباع  الصبي أو الضبحت وغريها من عناصر العمللة التعللملة. باإلضافة إىل النرر 

كك  متكام  إىل اوصة باعتبارها  طوات متسلسلة أؤنب بالترالي إىل اوكرم عللهرا بهنهرا     

الب/ املعلم من  انب األطراف املشاركة يف برنامج الرتبلة  لدة أو غري  لدة. ويتم أقويم الط

العمللة. وأشم  مدر  األساللب )إذا كان له نور يف متابعة الطلبة يف املدار  وحضر عنردهم  

 حصصا عمللة(، مشرف الرتبلة العمللة ، املعلم/ املتعاون، ومدير املدرسة.

علم أثناء أطبلقه يف املردار  ثرم   حلث يقوم مدر  األساللب حبضور حصص عند الطالب/ امل

يقلم أناءه بناء على جاذج خمصصة لك  ختصص . ثم يناقش الطالب/ املعلرم يف نقراط القروة    

والضعف يف اوصة املشاهدة، وأكون العالمة املوضوعة بناء على املتوسحت اوسرابي لعالمرات   

للس طرفرًا مقلمرًا يف    اوصص يف الزيارات املطتلبة للطالب) يف  امعة مؤأة مدر  األساللب

 مانة الرتبلة العمللة امللداني(.

ويعترب مشرف الرتبلة العمللة عنصرًا هاما يف عمللة أقويم الطالب/ املعلم. إذ يتابعه من بداية 

البص  حتى نهايته، ويستشريه الطالب قب  أنبلذه للدرو  من بداية كتابة اخلطرة وكلبلرة   

ذها. كذلك يقوم مشرف الرتبلة العمللرة حبضرور حصرص    أنبلذها واألساللب املستطدمة لتنبل
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باستمرار عند الطالب/ املعلم. ثم يقوم مبناقشة الطلبة يف نقاط القوة والضعف يف اوصرة بنراًء   

 على  ربأه يف أدريس هذه املوان.

كذلك يشم  أقويم الطالب / املعلم من قب  مشرف الرتبلة العمللة بناء على املواظبة يف الدوام 

درسي حسب الس الت املعدة لذلك ، كرذلك املرهرر الشطصري والسرلوكلات وأ القلرات      امل

 املهنة.

ويشم  التقويم أيضا أصحلا التقارير األسبوعلة اليت يقدمها الطالب/ املعلرم ملشررف الرتبلرة    

 العمللة.

سري،  ويقوم مدير املدرسة أيضا بتقويم الطالب/ املعلم، ويراعي الترزام الطالرب يف الردوام املدر   

 املرهر الشطصي ، املشاركة يف األنشطة املدرسلة، التعاون مع اهللئة اإلنارية والتدريسلة.

ويعترب املعلم/ املتعاون مبمابة مشرف مقلم يف املدرسة ، حلرث يكرون نائرم املتابعرة املسرتمرة      

بناًء للطالب/ املعلم يف مجلع اوصص. ويقدم له اإلرشان والتو له الالزمني يف عمللة أدريسه 

على  ربأه الطويلة يف التدريس، ويشارك كذلك يف عمللة أقوميه من  الل جوذج معد هلرذه  

 ال اية.

 

ويقع هذا اجلانب على عاأق جلنة الرتبلة العمللة يف كللة العلوم   تقويم إجراءات التنفيذ: -ب

سة التقرارير  الرتبوية حلث أقوم بتقويم إ راءات أنبلذ الرتبلة العمللة، وذلك من  الل نرا

املقدمة من األطراف املشاركة يف أنبلذ الرتبلة العمللة وهذه التقارير أعطى صورة واضحة عن 

السلبلات واإلجيابلات اليت لدث يف فص  ما . ثم أعمر  هرذه الل نرة علرى أروفري كافرة       

السب  لت اوز السلبلات يف فصول الحقرة، وأعمر  علرى أقردم الرتبلرة العمللرة يف طريقهرا        

 رسوم هلا.امل

 

:  ويقوم بتقديم التقرير النهائي يف نهاية ك  فص  مسرؤول  التقرير الفصلي النهائي تقديم -جـ

شؤون الرتبلة العمللة يف الكللرة ، ويتضرمن التقريرر نترائج الطلبرة يف نهايرة البصر . كرذلك         

يف الرتبلة التوصلات اليت أقدم من قب  جلنة الرتبلة العمللة واالقرتاحات املقدمة من قب  مشر

العمللة واليت الحروها من  الل أعاملهم املباشر مع الطلبرة واملردار  املتعاونرة. ويقردم هرذا      

 التقرير إىل عملد كللة العلوم الرتبوية.
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 األساليب اإلشرافية:
 

نتل ة للتطور املعريف والعلمي والرتبوإ، كان من الطبلعي أن أتهثر الرتبلة العمللة بهرذه  

رأت على العمللة الرتبوية أو على أدريب املعلمني وإعردانهم. وهرذا يتطلرب أن    الت ريات اليت ط

يكون هناك مواقف أعللملة حقلقلة وواقعلة يتم أدريب طلبرة كللرة الرتبلرة وأتوقرف األسراللب      

 اإلشرافلة نبعا للتطور العلمي الرتبوإ.
 

 وفلما يلي أهم األساللب املستطدمة يف الرتبلة العمللة:
 

 ة الصفية:الزيار -1
 

أعترب الزيارة الصبلة أسرلوبا مرن أسراللب الرتبلرة العمللرة، باإلضرافة إىل أنهرا إحردب         

األنوات التقوميلة اليت ستبني التقرويم مردب التقردم الرذإ أحررزه الطالرب/ املعلرم أثنراء عمللرة          

ذإ التدريب. ويقوم املتدرب بتنبلذ الدر  حلث يلي ذلك مناقشة املوقف العلمي مع املشررف الر  

 حضر الدر .
 

 وهناك عدة أنواع من الزيارات الصبلة:
 

:    وهى زيارات أطلب من قب  الطالب/ املعلم، يطلب فلها زيارة من قب  الزيارة املطلوبة -أ 

 املشرف ملعاجلة بع  القضايا اليت أهمه.
 

: وهرى زيرارات ئردنة مبوعرد مرن قبر  املشررف، ومرن مزايرا الزيرارة            الزيارة املرسومة -ب

املرسومة  التزام ك  من الطالب /املعلم واملشرف بتنبلذ الزيارة ، كذلك 

أقوب العالقة بني املشرف والطالب ، وأقل  االضطراب النبسي الناأج 

 عن الزيارة املبا ئة.
 

: وهى زيارات يقوم بها املشرف للطالب/ املعلم بدون لديد موعد مسبق.  الزيارة املفاجئة -جـ

ة الصبلة املبا ئة أن ُأمكِّن املشرف من مالحررة املعلرم يف   ومن مزايا الزيار

الرروف العانية بعلدا عرن التكلرف، كمرا أنهرا أترلا البرصرة للمشررف        
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الرتبوإ جلمرع معلومرات شطصرلة ومهنلرة عرن الطالرب/ املعلرم ل ررض         

 أقوميه.

 

ني بو رون  ومن علوب الزيارة املبا ئة أنها أبقد مبا هأها عندما يعلم بع  الطلبة/ املعلم

املشرف يف املدرسة ، أو أن أكون طبلعة النشاط املمار  يف الصف غرري مقلردة جبمرع معلومرات     

 مم  و ون ا تبار يف ذلك الوقت.
 

 اللقاءات اجلماعية: -2
 

أتم هذه اللقاءات بشك  نورإ بني مشريف الرتبلة العمللة والطرالب/ املعلمرني يف مبنرى    

 اللقاءات إىل: كللة العلوم الرتبوية. وأهدف هذه
 

 التعارف بني املشرفني والطلبة . -1

 أعرف أنوار ومسؤوللات املشاركني يف برنامج الرتبلة العمللة .  -2

 أعريف الطلبة بههملة مانة الرتبلة العمللة التطبلقلة .  -3

 أعريبهم باأل طاء اليت وقع فلها الطالب/ املعلمون يف فصول سابقة لت نبها،  -4

 واالنصراف من املدرسة . أعريبهم مبواعلد اوضور  -5

 كلبلة التعام  واحرتام املدارء واملعلمني/ املتعاونني.  -6

 اإل ابة عن استبساراأهم عن األمور اليت أوا ههم يف التطبلق .   -7

 إرشانهم حول كلبلة أعبئة التقارير األسبوعلة عن أطبلقهم العملي يف املدار .  -8
 

 تبادل اخلربات: -3
 

  الطلبة/املعلمني عن زمالئهم، ومشاهدة بع  املواقف يتم حضور حصص صبلة من قب

الصبلة ، وميكن ذلك حبضور مشرف الرتبلرة العمللرة أو يدونره، حلرث أرتم مالحررة املواقرف        

الصبلة، مت أعبئة جاذج املالحرة أو كتابة مالحرات على اوصة. ثم اال تماع بالطالرب الرذإ   

اء نقاش موسرع وإبرداء الطلبرة مالحرراأهم عرن      أنب املوقف الصبي والطالب املالحرني. ثم إ ر
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اوصة . وعلى الطالب أن يتقب  النقد من قب  زملله وأن يكون هناك نوع مرن المقرة واالحررتام    

 املتبانل.
 

 التدريس املصغر: -4
 

التدريس املصر ر أسرلوب يعمر  علرى اكتسراب وأنملرة مهرارات  ديردة. ويقروم فلره           

دنة يف موقف صبي حقلقي أو مصطنع لعدن قلل  مرن الطلبرة   الطالب/ املعلم بالتدريس ملهارة ئ

وملدة زمنلة قصرية، مع إ ضاع أناء املتدرب لتقويم املشرف املضبوط بهنوات أقرويم معلنرة ، ثرم    

 يكرر األناء مرة أ رب مع التقويم، إىل أن يبلغ املتدرب املستوب املقبول ألناء املهارة.
 

 الدروس التوضيحية : -5
 

ساللب املتبعة يف الرتبلة العمللة ، حلث يقوم أحرد الطلبرة باإلعردان وصرة     هي من األ

معلنة مبساعدة مشرف الرتبلة العمللة ، ثم يقوم بتنبلذها يف املدرسرة أو يف قاعرات كللرة العلروم     

الرتبوية املعدة للتدريس على زمالئه الطلبة ، ثم يلي ذلك نقاش حبضور مشرف الرتبلرة العمللرة   

ت وسلبلات اوصة، وأعبئة جاذج مالحرة معدة لتقلرلم اوصرة ، وأقرديم بعر      حول إجيابلا

 االقرتاحات لتطوير هذه اوصة لألفض  .
 

 النشرة الرتبوية: -6
 

وهى وسللة غري مباشرة ميكن أن ينق  بواسطتها مشرف الرتبلة العمللة  الصة قرارات 

ملواقف متكررة أو مواضلع هلا مرن  واقرتاحات من  الل  ربأه يف اإلشراف ومن  الل مالحرته 

األهملة ما ميكن أن يعممهرا املشررف علرى طلبتره، ويقروم املشررف بتصروير بعر  القرراءات أو          

 اخلطوات املكتوبة لتنبلذ نر  ئدن.
 

 تعليمات الرتبية العملية:

( قبر  نراسرة مسرافات    2( أس ل  مساق أربلرة عمللرة )  2ال جيوز لطالب الرتبلة العمللة ) -1

 ( لك  ختصص على حدة.2)  &( 1لب التدريس)أسال

 ( يف نبس البص  الدراسي.2( وأربلة عمللة )1يسما للطالب أس ل  مسافات أربلة عمللة ) -2
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( يف فص  التطرج وال يس   فله أية مساقات أ رب 2يس   الطالب مساق الرتبلة العمللة) -3

 الرهر. إال إذا نعت الضرورة ويكون ذلك بعد الساعة المانلة بعد

إذا كان فص  التطرج املتوقع للطالب هو البص  الصلبي، فلسما لره بالتسر ل  يف الرتبلرة     -4

 ( يف البص  الذإ يسبق ذلك البص .2العمللة )

( فصر  التطررج ل ايرات املروان     2اعتبار البص  الدراسي الذإ يسبق فص  الرتبلة العمللرة )  -5

 البديلة والعبء الدراسي.

باملدرسة منذ بدء البص  الدراسي للمدرسة، وللس منذ بداية البص  اجلامعي يلتحق الطالب  -6

 ، وأبدأ ساعات نوامه من بدء الدوام اللومي للمدرسة وأنتهي بانتهائه.

اعتبار نوام الطالب يف املدرسة أربعة أيرام وفرى اللروم اخلرامس يتوا رد الطرالب يف الكللرة         -7

تطصص ومدر  املانة من أ ر  مناقشرة مواقرف صربلة     لاللتقاء مع مشرف الرتبلة العمللة امل

 ئدنة وللللها وأقللمها بشك  خيدم التطبلق يف املدرسة.

 ( يكون على الشك  التالي:2يكون أقللم طلبة الرتبلة العمللة) -8

 (100العالمة من ) الشخص املقيم وصفته الرقم

 35 مشرف الرتبلة العمللة. -1

 50 مدير املدرسة املتعاونة. -2

 10 املعلم املتعاون. -3

 20 التقارير اللوملة. -4

 30 االمتحان النهائي من قب  املشرف املتطصص -5

( أسبوعًا متصاًل طللة فص  نراسي مدرسي كام  16( )2أكون مدة التطبلق للرتبلة العمللة ) -9  

 وحسب أقويم وزارة الرتبلة والتعللم وموزعة على النحو التالي :

 لفرتة باألسابيعا املرحلة

 1 املشاهدة املدرسلة. -أ

 1 املشاهدة الصبلة. -ب

 14 التطبلق. -ج

ال يسما للطالب بالت لب عن الدوام أكمر من ثالثة أيام من زمن التدريس البعلري، و ررم    -10

 من التقدم لالمتحان النهائي، وأعترب نتل ته يف املساق صبرًا  امعلًا وعلله إعانأه.

 ( ساعات معتمدة من  طة الطالب.6اخلطة الدراسلة ) اعتمدت -11
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1973. 

نراسات لللللة ومواقف أطبلقلة يف أعلرلم الل رة العربلرة والردين      حسن سليمان قورة، -9

 .1981اإلسالمي ، نار املعارف ، القاهرة، 

أعلرلم الرتبلرة اإلسرالملة يف العرامل العربري، مكتبرة        حسن شحاته وعبد ا  الكنـدري،  -10

 .1،1993البالح، الكويت،ط
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أدريس املوان الدينلة اإلسالملة يف املدار  املتوسطة والمانويرة ،   طرق حسن مال عثمان، -11

 .1،1996نار عامل الكتب، الرياض ،ط

األسس العامة ملناهج أعلرلم الل رة العربلرة ،إعردانها، أطويرهرا،       رشدي أمحد طعيمة، -12

 .1،1998أقوميها، نار البكر العربي، االهرة،ط

لة برني الترهللف والتردريس، نار البكرر     المقافرة العربلرة اإلسرالم    رشدي أمحد طعيمة، -13

 .1،1998العربي، القاهرة،ط

املعلم ،كباياأه، إعدانه، أدريبه، نار البكرر العربري، القراهرة ،     رشدي أمحد طعيمة، -14

 .1،1999ط

لللرر  ا ترروب يف العلرروم اإلنسررانلة ، نار البكررر العربرري،   رشــدي أمحــد طعيمــة، -15

 .1،1987القاهرة،ط

م الكبرار، ختطرلحت براجمره ، وأردريس مهاراأره، نار البكرر       أعلل رشدي أمحد طعيمة، -16

 .1،1999العربي ، القاهرة، ط

مناهج أدريس الل ة العربلة بالتعللم األساسي، نار البكر العربي،  رشدي أمحد طعيمة، -17

 .1،1998القاهرة، ط

املسئوللة اال تماعلة والشطصلة املسرلمة، نراسرة نبسرلة أربويرة، مكتبرة       سيد عثمان، -18

 .1979لو املصرية، القاهرة، األجن

الرتبلرة العمللرة، أسسرها النرريرة وأطبلقاأهرا، مكتبرة األجنلرو         سيد حممد خـري ا ،  -19

 .1،1982املصرية ، ط

 .1981طرق أدريس الدين، مؤسسة الرسالة ، بريوت،  عابد توفيق اهلامشي، -20

اإلسرالملة ،  أساللب التدريس والتقويم يف الرتبلرة   عبد الرمحن صاحل عبد ا  وآخرون، -21

 .1،1997نار البشري للنشر والتوزيع، عمان ، األرنن ،ط

املر ع يف أدريس علوم الشريعة، القسم الماني، نار البشري  عبد الرمحن صاحل عبد ا ، -22

 .1997للنشر والتوزيع، عمان،األرنن،

ــد ا ،   -23 ــرمحن صــاحل عب ــد ال نور الرتبلررة العمللررة يف إعرردان املعلمررني، نار البكررر،  عب

 .2،1979وت،طبري
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أقرويم برنرامج إعردان معلرم      بنت أمحـد الربوانـى،   وثويبةعبد الرمحن صاحل عبد ا ، -24

الرتبلررة اإلسررالملة جبامعررة السررلطان ابررو ، كللررة الرتبلة، امعررة  

 .1995السلطان قابو ، مسقحت،

طريق أردريس الرتبلرة اإلسرالملة ، وكالرة املطبوعرات ،      عبد الرشيد عبد العزيز سامل، -25

 .1982، 3طالكويت، 

مرشد مترين املدر ، مكتبة مصر بالب الة،  عبد الطيف إبراهيم وحممد إبراهيم كاظم، -26

 .1980القاهرة ، 

الرتبلرة امللدانلرة وأساسرلات     عبد اللطيف بن محـد احللـيو ومهـدى حممـود سـامل،      -27

 .1996، 1التدريس، مكتبة العبلكان ، الرياض، ط

كافله رمضان،إعدان املعلم وأدريبه يف  جود،عبد ا  حممد الشيخ، حممد عزت عبد املو -28

 .1989الكويت ، كللة الرتبلة ، امعة الكويت ، 

مرنهج الرتبلرة اإلسرالملة ، أصروله وأطبلقاأره ، مكتبرة البرالح ،         على أمحد مـدكور،  -29

 .1987، 1الكويت ، ط

 .1991منهج أدريس العلوم الشرعلة ، نار الشواف ، الرياض، على أمحد مدكور، -30

ا تلار املعلم وإعدانه ونلل  الرتبلة العمللة ، نار البكر العربي ، القاهرة ،  ،على راشد -31

1996. 

شطصلة املعلم وأناؤه يف ضوء التو هات اإلسرالملة ، نار البكرر العربري ،     على راشد، -32

 .1997القاهرة،

الرتبلرة الدينلرة    فتحي على يونس، حممود عبده أمحد ، مصـطفى عبـد ا  إبـراهيم،    -33

بررني األصررالة واملعاصرررة ، عررامل الكتررب، القرراهرة ،       اإلسررالملة

 .1،1999ط

الرتبلة العمللة امللدانلة لطلبة كللة العلوم الرتبوية، نار  ماجد أبو جابر وحسني بعارة، -34

 .1998الضلاء للنشر والتوزيع، عمان ، األرنن ، 

لكترب،  مد   إىل علم التدريس، نار عرامل ا  حممد الدريج، حتليل العملية التعليمية، -35

 .1،1994الرياض، ط
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الرتبلة العمللة امللدانلة، مرشرد وكتراب عمر  للمتردرب، مؤسسرة       حممد  ياد محدان، -36

 .1،1982الرسالة ، بريوت ، ط

 .1976أدريس الرتبلة اإلسالملة ، نار القلم ، الكويت ، حممد صالح الدين جماور، -37

ــى،  -38 ــطفى الزحيل ــد مص  امعررة  طرررق أرردريس الرتبلررة اإلسررالملة ، منشررورات    حمم

 .6،1996نمشق،ط

املعلم والنرام ، نلل  املعلم إىل أعللم املتعلم ، عامل الكتب، القاهرة  حممد منري مرسى، -39

 ،1998. 

أربلررة املعلررم للقرررن اوررانإ والعشرررين ، مكتبررة العبلكرران،    حممــود أمحــد شــو ،  -40

 .1،1995الرياض،ط

لة يف ضوء التو لهات اال اهات اوديمة يف ختطلحت املناهج الدراس حممود أمحد شو ، -41

 .1،1998اإلسالملة ، نار البكر العربي، القاهرة ، ط

الرتبلة العمللة بني النررية والتطبلق ، نار البكر للطباعرة والنشرر    حممود حسان سعد، -42

 .1،2000والتوزيع ، عمان ،األرنن، ط

طررق أردريس الل رة العربلرة والرتبلرة الدينلرة يف ضروء         حممود رشدي خاطر وآخرون، -43

 .1981، 2ال اهات الرتبوية اوديمة، نار املعرفة ، القاهرة ، طا

مناهج البحرث وأطبلقاأهرا يف الرتبلرة اإلسرالملة ، نار عرامل الكترب ،        مقداد يلجني، -44

 .1999الرياض، ط،

قضايا ومشكالت حلوية يف الرتبلة العمللة ، عامل الكتب، القاهرة ،  نظلة حسن خضر، -45

 .1،1995ط

الكبايات الالزمة ملعلمي الرتبلرة اإلسرالملة باملرحلرة     ور الغافرى،هاثل بن سعد بن سر -46

المانوية يف سلطنة عمان ، رسرالة ما سرتري ، كللرة الرتبلرة والعلروم      

 .1995اإلسالملة ،  امعة السلطان قابو ، 

 .1987أساللب أدريس الرتبلة اإلسالملة ، نار املريخ ، الرياض، يوسف احلمادى، -47
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 (1ملحق رقم)
 

 أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية يف مرحلة التعليم األساسي يف األردن

 

 أوال :أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف األول
 

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية يف الصف األول إىل حتقيق ما يلي:

 فاته، سبحانه وتعاىل.تعميق اإلميان باهلل تعاىل يف نفس التلميذ، ومعرفة عدد من أمسائه وص -1

توثيق عالقة التلميذ باهلل تعاىل. باعتياده ذكر امسه تعاىل عند كل  أملر ذش نل،ن ، ونل ره      -2

 سبحانه على نعمه اليت أنعم بها عليه.

متتني صلة التلميذ بالقرآن ال ريم ، بعد التعرف إليه، وإكسابه اجتاه تعظيمه واحرتامه من   -3

ر سوره ، إىل جانب عدد آخر من آيات القرآن ال ريم خالل خالل فهم وحفظ تسع من قصا

 الدروس األخرى.

وذلل  بفهلم ةسلة ملن أحادي له        صللى اهلل عليله وسللم   متتني صلة التلميذ بسنة الرسول  -4

 الشريفة وحفظها.

تنمية حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليله وسللم يف نفلس التلميلذ ، ومعرفلة نسلبة الشلريف،         -5

ة والسالم عليه كلما ُذكلر، واققتلداب بله يف صلفات الصلدم واألمانلة وحمبلة        واعتياد الصال

 األطفال والعطف عليهم.

تقوية القيم واقجتاهات اإلسالمية اليت تساعد على تنشئة اجلي  املسلم ، وتزويد الفرد مبلا   -6

م جيعله قادرًا على التفاع  مع جمتمعه بروح التفاؤل والتعاون ، على أساس هلدى اإلسلال  

 ونرعة.

تزويد التلميذ بقدر مناسب من األح ام الشرعية املتعلقة بالطهلارة ، والتلدرع عللى أعملال      -7

 الوضوب استعدادًا ألداب الصالة.

التحلي بعدد مناسب من األخالم احلميدة ؛ اليت توثق عالقة الطف  املسللم بنفسله وتعلوده     -8

 ب احلاجة.آداع تناول الطعام والشراع وأدعيتها ، وآداع قضا

توثيق عالقة الطف  املسلم ب،سرته ، وأقاربه ، وجمتمعه ، ملن خلالل التلدرع عللى آداع      -9

 التعام  مع الرفام واجلريان ، وإلقاب التحية ، واحرتام الوالدين وطاعتهما.
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تنمية اجتاهات إجيابية حنو البيئة ، مبراعاة آداع التعامل  معهلا ، والرفلق بلاحليوان،      -10

 على األزهار واألنجار. واحملافظة

 ترسيخ اآلداع والقيم اإلسالمية من خالل حتفيظه عددًا من األنانيد اإلسالمية املناسبة. -11
 

 ثانيا: أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الثاني 
 

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية يف الصف ال اني إىل حتقيق ما يلي:

ىل ، يف نفوس الطلبة ، وذل  من خالل معرفة عدد من األم لة تعميق حقيقة اإلميان باهلل تعا -1

 احلسية يف احلياة ، اليت تدل على وجود اهلل تعاىل ، وقدرته، وعظمته، ورمحته.

تعرف أركان اإلسالم اخلمسة، ملن خلالل حفلظ احللديش الشلريف   بنلى اإلسلالم عللى          -2

 ذه األركان يف حياة املتعلم.وحفظ نشيد أركان اإلسالم باإلضافة إىل أثر أداب ه” ةس

توثيق صلة الطلبة بالقرآن ال ريم، من خالل الت،دع بلدداع تالوتله، وحفلظ السلور املقلررة       -3

 غيبًا.

تنمية حب الرسول ، صلى اهلل عليه وسلم، وتوقريه من خالل معرفة جوانلب ملن حياتله،     -4

صفاته الطيبة، صلى اهلل  صلى اهلل عليه وسلم، يف طفولته، ونبابه ، ومن خالل معرفة بعض

 عليه وسلم.

تدريب الطلبة على أداب بعض العبلادات الليت تلربطهم بلاهلل تعلاىل ، كالوضلوب والصللوات         -5

 اخلمس.

تقوية صلة الطلبة باحلديش الشلريف، وذلل  بفهلم علدد ملن األحاديلش النبويلة الشلريفة          -6

 وحفظها.

 ناسبة كالنظافة.اعتياد اآلداع واألخالم اإلسالمية الشخصية امل -7

تعريف الطلبة عددًا من األخلالم اإلسلالمية احلميلدة ، وأهميتهلا يف حيلاة الفلرد واألسلرة         -8

واجملتمع، ومالحظة مدى التزامها، كلاحرتام الواللدين واحلرتام ال بلار وأدع التعامل  ملع       

 املعلم، وآداع الزيارة واقستئذان واحلديش.

بي ، سواب أثناب وجلوده يف صلفه ومدرسلته، أو خلالل     تفاع  الطالب مع بيئته بش   إجيا -9

 وجوده يف الشارع وامللعب ، و استخدامه لوسائ  النق  املختلفة.
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إكساع الطلبة بعضًا من القيم واقجتاهات اإلسالمية ، حبيش ينمو يف إحساسهم اقعتلزاز   -10

ة امللتعلم يف سلائر   بدينهم وال قة به ، والتعاون على أساسه، في ون اإلسالم حملورًا لشخصلي  

 نواحي حياته.
 

 ثالثا: أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الثالث 
 

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية يف الصف ال الش إىل حتقيق ما يلي :

تعميق حقيقة اإلميان باهلل تعاىل، يف نفوس الطلبة مبعرفة عدد من األدلة احلسية يف احلياة،  -1

  تعاىل وقدرته، وعظمته ورمحته.اليت تدل على وجود اهلل

معرفة أركان اإلميان حبفظ بعض األدلة من القرآن ال ريم، باإلضافة إىل أثر أداب هذه األركان  -2

 يف حياة املتعلم.

 توثيق صلة الطلبة بالقرآن ال ريم، يف الت،دع بدداع تالوته، وحفظ السور املقررة غيبًا. -3

ليله وسللم، وصلحابته ، وتلوقريهم، مبعرفلة جوانلب ملن        تنمية حب الرسول، صلى اهلل ع -4

 حياتهم وبعض صفاتهم الطيبة.

تدريب الطلبة على أداب بعض العبادات اليت تربطهم باله تعاىل، كالصلوات اخلمس وبعلض   -5

 األدعية اليت حيتاجها املسلم يف يومه وليلته.

الشلتم وال لالم البلذشب،     مت   اآلداع واألخالم اإلسالمية الشخصية، كحفلظ اللسلان علن    -6

 واقعتماد على النفس يف سائر أحوال املسلم.

معرفة عدد من األخالم اإلسالمية احلميدة ، وأهميتهلا يف حيلاة الفلرد واألسلرة واجملتملع       -7

 ومالحظة مدى التزام الطلبة بها؛ كاألمانة وقبول النصيحة وأدع التعام  مع اآلخرين.

   إجيلابي سلواب يف أثنلاب وجلودهم يف املدرسلة أو خارجهلا؛       تفاع  الطلبة مع البيئة بشل  -8

 كدداع ارتياد األسوام التجارية ، وآداع زيارة املرضى ، وآداع زيارة القبور.

إكساع الطلبة بعضا من القيم واقجتاهات اإلسالمية ، حبيش ينمو فيهم اقعتزاز بدينهم ،  -9

حمركلًا لشخصلية امللتعلم يف سلائر نلواحي      وال قة به، والتعاون على أساسه في ون اإلسالم 

 حياته.
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 رابعا: أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الرابع:
 

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية يف الصف  الرابع إىل حتقيق ما يلي:

تعميق اإلميان باهلل تعاىل يف نفلس الطاللب، وملا يتعللق بهلذا اإلميلان ملن أركلان العقيلدة           -1

 خرى.اإلسالمية األ

توثيق صلة الطالب باهلل تعاىل وتنمية نعور مراقبة اهلل لله ، وأن اهلل مطللع عليله يف نلتى      -2

 نؤونه وتصرفاته ، وذل  ب،سلوع حمبب دون ختويف.

 متتني صلة الطالب بالقرآن ال ريم تالوة وحفظًا . -3

 متتني صلة الطالب بسنة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم. -4

 لرسول، صلى اهلل عليه وسلم يف نفس الطالب واققتداب به وبصحابته ال رام.ترسيخ حمبة ا -5

تقوية اقجتاهات والقيم اإلسالمية لدى الطلبة كاقعتزاز بلدينهم وال قلة بله والتعلاون عللى       -6

 أساسه ؛ في ون اإلسالم حمركًا لشخصية املتعلم يف سائر نواحي حياته.

دات الليت تلربطهم بلاهلل تعلاىل ؛ كالصللوات اخلملس،       تدريب الطلبة على أداب بعض العبا -7

 وصالة اجلمعة ، والصوم.

تعريف الطلبة بعض األخالم اإلسالمية احلميدة وأهميتها يف حياة الفرد واألسلرة واجملتملع    -8

 ، ومالحظة مدى التزامهم بها ؛ كالصدم والشجاعة والرمحة واحملافظة على النظافة.

بشل   إجيلابي سلواب يف أثنلاب وجلودهم يف املدرسلة أم خارجهلا         تفاع  الطلبة ملع البيئلة   -9

 كاحملافظة على نظافة البيت واملرافق العامة ، وعدم العبش باألنياب اخلطرة.
 

 خامسا: أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف اخلامس
 

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية يف الصف اخلامس إىل حتقيق ما يلي:

باهلل تعاىل يف نفوس التالميلذ، وتنميلة الشلعور بعظمتله سلبحانه ملن خلالل         تعميق اإلميان -1

 اقطالع على عدد من األدلة احلسية من عامل اإلنسان واحليوان والنبات والفضاب.

تعريف التالميذ على عدد من أمساب اهلل احلسنى، وبيان دققتها وآثارها من خلالل القلرآن    -2

 ال ريم والسنة الشريفة.

مية اإلميان بوجود املالئ ة ، وتعريفهم بصفاتهم وأعماهلم ، ومت ينهم من التمييلز بيلنهم   تن -3

 وبني اجلن.
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توثيق صلة التالميذ بالقرآن ال ريم تالوة وفهمًا وحفظًا وذل  بتالوة السلور املقلررة، وتفسلري     -4

 سورة املل  وحفظها.

 اقلتزام بدداع تالوة القرآن ال ريم.تعريف التالميذ جبانب من أح ام التجويد ، وتعويدهم  -5

متتني صلة التالميذ باحلديش النبوش الشريف فهمًا وحفظًا، وذل  بفهم عدد من األحاديلش   -6

 الشريفة وحفظهما.

تعزيز حمبة التالميذ لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وذل  بعد أن يتبينوا رعاية اهلل تعاىل  -7

 له من ك  سوب. له يف طفولته ونبابه ، وعصمته

إدراك التالميذ ما كان عليه حال الناس قب  اإلسالم ، وح مة اختيار اجلريرة العربية مهدًا  -8

 لنش،ة اإلسالم.

تعرف حياة النبيني ال رميني: إبراهيم وإمساعي  ، عليهما السالم ودورهما يف بنلاب ال عبلة    -9

 املشرفة ، وارتباط سريتهما مبناس  احلج.

لتالميذ بقدر مناسب من األح ام الشرعية املتعلقة بالطهارة   والتليمم وصلالة اللوتر    تزويد ا -10

 والعيدين وسجود التالوة وقصر الصالة وصوم رمضان وقيامه.

تعويد التالميذ احملافظة على الصلوات املفروضة ، وصلالة اللوتر وتلرغيبهم يف أداب صلالة      -11

 .العيدين والرتاويح، واقلتزام بصوم رمضان

تعريف التالميذ بعدد من األخالم احلميدة، وأهميتها يف حياة الفرد واجملتمع، ومالحظلة   -12

 مدى التزامهم بالوفاب واألمانة والسماحة ومراعاتهم حلقوم اجلوار وآداع الطريق.

تقوية القيم واقجتاهات اإلسالمية يف نفوس التالميذ ، مبلا يسلهم يف إجيلاد جيل  مسللم       -13

 األفراد بروح من التفاؤل، وال قة ، والتعاون على أساس اإلسالم. يتفاع  فيه
 

 سادسًا: أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف السادس
 

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية يف الصف السادس إىل حتقيق ما يلي:

 تعميق إميان الطلبة برس  اهلل تعاىل وكتبه، وتوضيح مفهوم الوحي. -1

 مبيزات القرآن ال ريم. تعريف الطلبة -2

توثيق صلة الطلبة بالقرآن ال ريم، تالوة وفهمًا وحفظًا، وذل  بتالوة السور املقررة، وتفسلري   -3

 سورة السجدة وحفظها.
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تعريف الطلبة جانبًا من أح ام التجويد، ومت ينهم من مراعاتها يف التالوة، وذل  بدراستهم  -4

 ، وعالمات الوقف.ألح ام املد، وأح ام امليم الساكنة 

متتني صلة الطلبلة باحللديش النبلوش الشلريف، فهملًا وحفظلًا ، وذلل  بفهلم ةسلة ملن            -5

 األحاديش الشريفة وحفظها.

تعريف الطلبة مبراحل  سلري اللدعوة اإلسلالمية ، وأهميلة دار األرقلم يف هلذه اللدعوة ودور          -6

 السابقني األولني يف محلها ونشرها.

ف أنبياب اهلل تعلاىل يف اللدعوة إىل اللدين ، وثبلاتهم وحتمللهم يف سلبي        تبصري الطلبة مبواق -7

هداية الناس إىل احلق ، وعبادة اهلل تعاىل. وذل  بدراستهم حلياة النبيني ال لرمييني موسلى   

 وعيسى عليهما السالم.

توضيح قدر من األح ام الفقهية اليت تعني الطلبة عللى أداب العبلادات املفروضلة ملن صلالة       -8

 وصيام وزكاة.

مت ني الطلبة ملن التحللي بلاألخالم احلميلدة ، م ل  الرمحلة واإلي لار، والصل، والرفلق،           -9

 وتهذيب سلوكهم مبراعاة آداع الزيارة يف حياتهم.

 تقوية الشعور اإلسالمي لدى الطلبة وتنمية عاطفة اقعتزاز بهذا الدين واقنتماب إليه. -10
 

 سالمية للصف السابعسابعا: أهداف منهاج الرتبية اإل
 

 األهداف العامة لوحدة القرآن الكريم -أ

 يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

 يفسر آيات سورة  م   وسورة   الصف  -1

 يتبني تعريف القرآن ال ريم ومقاصده ووقت نزوله. -2

 يعرف امل ي واملدني من اآليات والسور. -3

 ملدني من اآليات والسور.يتعرف خصائص ك  من امل ي وا -4

 يذكر ح مة تنزل القرآن ال ريم منجمًا -5

 حيفظ سورة   م   وسورة   الصف   -6
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 األهداف العامة لوحدة العقيدة اإلسالمية -ب

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هذه الوحدة أن:

، احلسلاع،  يوضح املفاهيم اآلتية : اليوم اآلخر، الصور، البعش، النشور، احلشر، العرض -1

 امليزان، الصراط، الشفاعة، اجلنة ، النار.

 يتعرف حقائق اليوم اآلخر، كما عرضها القرآن ال ريم والسنة النبوية. -2

يتعرف نعيم اجلنة اليت أعدها اهلل تعاىل للملؤمنني ، وعلذاع النلار الليت أعلدها اهلل تعلاىل        -3

 لل افرين والعاصيني.

 آلخر يف حياته.يتبني آثار اإلميان باليوم ا -4

 ترتسخ يف نفسه خشية اهلل تعاىل. -5

 حيرص على طاعة اهلل تعاىل ، رغبة يف رضوانه وخوفًا من سخطه وعقابه. -6
 

 األهداف العامة لوحدة السرية والرتاجم -جـ

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هذه الوحدة أن :

 مل ي.يتعرف مرحلة تبليغ الدعوة اإلسالمية جهرًا يف العهد ا -1

 يتعرف موقف قريش من إعالن الدعوة اإلسالمية. -2

يتعرف بعضا من صلور اإليلذاب والتعلذيب الليت تعلرض هللا اللنهلل صللى اهلل عليله وسللم            -3

 وأصحابه.

 يتبني أن الصراع بني احلق والباط  سنة يف احلياة ، وأن العاقبة للحق وجنده. -4

 يف تبليغه الدعوة وتصديه لفتنة املشركني. يتعرف أسلوع الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، -5

 يعتاد خلق الص، أسوة بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ، يف ثباته على الدعوة. -6

 يتعرف جانبا من حياة بعض الصحابة ، ويقتدش بهم.  -7
 

 األهداف العامة لوحدة النظم والفكر اإلسالمي -د 

 يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

يتعرف مفهوم ك  من : العبادة ، األمر باملعروف والنهى عن املن ر، واجلهلاد ، والشلهادة    -1

 يف سبي  اهلل.

 يتبني فض  العلم والتعلم يف اإلسالم. -2
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 يبني آداع طالب العلم ويتحلى بها. -3

 يتبني دور األردن اجلهادى ماضيا وحاضرًا. -4

 وخباصة املسجد، املدرسة ، اجلامعة.يتبني دور املؤسسات العلمية يف اإلسالم  -5

 يوضح أهمية الوقت يف احلياة اإلسالمية. -6

 يذكر خصائص العبادة يف اإلسالم. -7

 يستنتج ح مة مشروعية العبادات ، وأثرها يف حياة الفرد واجملتمع. -8

 حيسن است مار وقته وتنظيمه واستغالله يف النافع املفيد . -9

 ني ويقتدش بهم.حيرتم العلماب املسلم -10
 

 األهداف العامة لوحدة احلديث الشريف -هـ

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هذه الوحدة أن:

 يشرح األحاديش النبوية الشريفة املقررة. -1

 حيفظ األحاديش النبوية الشريفة املقررة. -2

 يتبني معاني املفردات والرتاكيب الواردة يف األحاديش الشريفة املقررة. -3

 تعرف جانبا من سرية األحاديش املقررة من أصحاع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.ي -4

 يتم   القيم واقجتاهات اإلسالمية الواردة يف األحاديش الشريفة املقررة. -5

 يقرأ األحاديش الشريفة قرابة سليمة. -6

 يستنتج ما ترند إليه األحاديش النبوية الشريفة. -7
 

 حدة الفقهاألهداف العامة لو -و

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هذه الوحدة أن:

 يتعرف كيفية أداب ك  من صالتي اقستسقاب وال سوف، وح مة ك  منهما. -1

 يتبني ح م سجود السهو ، وكيفية أدائه. -2

 يتبني أنصبة زكاة الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة ونروطها ، ومقدار الواجب فيها. -3

 م زكاة الفطر، وأهم أح امها وأثرها يف اجملتمع.يتعرف مفهو -4

 يسمى مواقيت احلج ، وأهم سنته. -5

 يتبني أهمية ح م احلج وأثره يف املسلمني. -6
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 يتعرف فض  الدعاب وحيرص عليه. -7

 يتعرف فض  املساجد ال الثة ، وواجب املسلمني حنوها . -8

 يتبني مفهومي اليمني والنذر وأهم أح امهما. -9

 حيفظ قوله تعاىل: )وإذا س،ل  عبادش عنى فإني قريب أجيب ....( -10

 حيفظ قول النهلل صلى اهلل عليه وسلم   قُتَشدُّ الرحال إقَّ إىل ثالثة مساجد.... . -11
 

 األهداف العامة لوحدة األخالق والتهذيب -ز

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

 تية : التضحية ، احللم ، الغيبة ، النميمة، العدل.يوضح كال من املفاهيم اآل -1

 يتبني ح مة مشروعية : التضحية واحللم. -2

 يتبني أضرار الغيبة والنميمة. -3

 يبني اآلثار الفردية واقجتماعية للحلم والعدل. -4

 يتعرف أهمية اختيار األصدقاب ، ويقف على حقوم الصديق. -5

 حق الصحبة.حيسن اختيار أصدقائه، ويرعى  -6

 يذكر صورًا تطبيقية لألخالم واآلداع املختارة . -7

 يعتاد أخالم : التضحية واحللم وحفظ اللسان والعدل ويلتزمها يف حياته. -8

 يقف على األدلة الشرعية املناسبة للموضوعات األخالقية املقررة. -9

 ..”…أتدرون ما الغيبة ؟“ حيفظ احلديش الشريف :  -10
 

 ف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الثامنثامنا: أهدا

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف ال امن إىل حتقيق ما يلي :

تعميق اإلميان باهلل تعاىل عن طريق بيان بعض قضايا العقيدة اإلسلالمية وهلى دور العقل  يف     -1

  تعاىل.إدراك حقائق العقيدة اإلسالمية ، واإلميان باهلل تعاىل ، وأثر اإلميان باهلل

تعريف الطلبلة مراحل   لع القلرآن ال لريم وملدى عنايلة املسللمني بله ، وواجلب األملة             -2

 اإلسالمية جتاهه.

 متتني صلة الطلبة بالقرآن ال ريم تالوة وتفسريًا وحفظًا. -3

 تالوة السورة املقررة بش   سليم ومراعاة أح ام التالوة والتجويد. -4
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 النبوش الشريف فهما وحفظا.متتني صلة الطلبة باحلديش  -5

تعريف الطلبلة روايلة احللديش الشلريف ومراحل  تدوينله، وتعلريفهم صلحيحي اإلملامني           -6

 البخارش ومسلم ونبذه عن حياتهما.

تعريف الطلبة جانبا من سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم بدبا من عرض الرسول صلى اهلل  -7

 اليت قام بها إثر وصوله إىل املدينة املنورة.عليه وسلم نفسه على القبائ  إىل األعمال 

ترسيخ حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف نفوس الطلبلة واققتلداب بله يف أقوالله وأفعالله       -8

 وتقريراته واختاذه امل   األعلى يف حياتهم.

 .حتلى الطلبة باألخالم اإلسالمية ، كالتعاون ، والتسامح ، والعفو ، والشجاعة ، وال رم -9

تعريف الطلبة قدرا مناسبا من األح ام الشرعية اليت مت نهم من متييز احلالل من احللرام   -10

 يف حياتهم اليومية.

تعريف الطلبة مشولية األنظمة اإلسالمية يف معاجلتها ملختلف القضايا اقجتماعية والف رية  -11

 وغريهما.

 ونظام حياة.اعتزاز الطلبة بالدين اإلسالمي عقيدة ، ونريعة ،  -12
 

 تاسعا:أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف التاسع

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف التاسع إىل حتقيق ما يلي:

تعريف الطلبة رس  اهلل تعاىل، وحاجة الناس إليهم ، وأنلواع معجلزاتهم ، ومت يلنهم ملن      -1

 اع العلمي.التمييز بني املعجزة وك  من : ال رامة ، والسحر ، واقخرت

تعميق إميان الطلبة برس  اهلل تعاىل ، وبالقدر ، وبيان أثر ذل  يف حياة املسلم ، مبا حيقلق   -2

 لديهم صفاب العقيدة، ونقابها من اخلرافات والبدع.

توثيق صلة الطلبة بالقرآن ال ريم ، تالوة وفهما وحفظلا ، بلتالوة السلور املقلررة ، وتفسلري       -3

 .سورة الفتح ، وحفظها

 تعريف الطلبة جانبا من أح ام التجويد ، ومت ينهم من مراعاتها يف التالوة. -4

تعريف الطلبة بعض  مظاهر إعجاز القلرآن ال لريم ، البيانيلة ، والتشلريعية ، والعلميلة ،       -5

 واإلخبار بالغيب ، ليدركوا أن القرآن ال ريم هو معجزة اإلسالم اخلالدة.
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النبوش الشريف فهما وحفظا وذل  بتفهم ةسة من األحاديش  مت ني صلة الطلبة باحلديش -6

 الشريفة وحفظها ، وتعريفهم كتب السنن األربعة ، مع نبذة خمتصرة عن أصحابها.

مت ني الطلبة من متابعة حياة الرسول صلى اهلل عليه وسللم ، واسلتيعاع غزواتله ، حتلى      -7

 من دروس  وِع،. السنة السادسة من اهلجرة الشريفة واستخالص ما فيها

تعريف الطلبة قدرا من األح ام الفقهية ، مما يبصرهم باحلالل واحلرام يف حياتهم ، كما يف  -8

 أح ام الذبائح ، والصيد ، واألضحية ، والرهن ، والوديعة .. اخل.

تعريف الطلبة نبذة من حياة عدد من أصحاع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخباصة ملن   -9

 نهم يف األردن ، بلد الرباط واجلهاد.استشهد م

 إكساع الطلبة مفهوم العقوبة يف اإلسالم ، وأنواعها وح مة مشروعيتها. -10

تعريف الطلبة علم الفقه ونش،ته ، وعددًا من مذاهب الفقه اإلسالمي وأصحابها ، مبا ي،ز  -11

 عظمة الفقه اإلسالمي وجتدده.

احلميلدة ، م ل  اإلخلالص واحليلاب والعفلة والتواضلع        دعوة الطلبة إىل التحلي بلاألخالم  -12

 واقعتزاز بهذا الدين ، وفق ما جاب يف كتاع اهلل تعاىل ، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

تبصري الطلبة بنظام اإلدارة يف اإلسالم ، وقواعده ، وما متيز به من مساواة وعدل وتسلامح   -13

 وإنسانية ، ونورى وطاعة واعية.

عريف الطلبة منزلة آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليله وسللم ودورهلم يف خدملة اإلسلالم      ت -14

واملسلمني ، مبا يدعو إىل تقديرهم واحرتامهم ، من خالل عرض ما جاب يف حقهم يف القرآن 

 ال ريم والسنة املطهرة ، وجهادهم ع، التاريخ اإلسالمي.

س الطلبلة ، ودعلوتهم إىل التفاعل  ملع أبنلاب      تقوية القليم واقجتاهلات اإلسلالمية يف نفلو     -15

 جمتمعهم بروح ال قة والتعاون ، على أساس هدش اإلسالم ونرعته.
 

 عاشرا:أهداف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف العاشر

 يهدف منهاج الرتبية اإلسالمية للصف العانر إىل حتقيق ما يلي:

يدة اإلسالمية ، وهى التوك  على اهلل تعاىل تعميق اإلميان باهلل تعاىل ببيان بعض قضايا العق -1

، والرزم ، واملوت ، واهلداية والضالل، وأنواع الضالل ، وبيان دور العقيدة اإلسلالمية يف  

 بناب الشخصية اإلسالمية.

 معرفة الطلبة ألسباع النزول، وعلم التفسري. -2
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وة اآليات ال رمية املقلررة ملن   تعميق صلة الطلبة بالقرآن ال ريم تالوة وتفسريا وحفظا ، بتال -3

 سورة النور وحفظها وتفسريها ، وتالوة السور املقررة يف كتاع التالوة والتجويد.

 تالوة السور املقررة تالوة سليمة مع مراعاة أح ام التجويد املقررة. -4

تعميق صلة الطلبة باحلديش النبوش الشريف فهملا وحفظلا ملن خلالل األحاديلش الشلريفة        -5

 ررة.املق

 معرفة الطلبة للحديش النبوش الشريف وأقسامه ، واحلديش القدسي. -6

معرفة الطلبة جانبا من سرية الرسلول صللى اهلل عليله وسللم بلدبا ملن رسلالته إىل الزعملاب          -7

 واحل ام حتى التحاقه بالرفيق األعلى.

 أقوالله وأفعالله   ترسيخ حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف نفوس الطلبلة واققتلداب بله يف    -8

 واختاذه امل   األعلى يف حياتهم.

حتلي الطلبة باألخالم اإلسالمية كالقناعة، والصدم، والتقوى ، والتنافس يف فع  اخلريات  -9

 ، واإلصالح بني الناس.

تزويد الطلبة بقدر مناسب من األح ام الشرعية اليت مت نهم من متييز احلالل ملن احللرام    -10

 مية .يف حياتهم اليو

 معرفة الطلبة لعلم أصول الفقه، واقجتهاد ، واحل م الشرعي. -11

تعريللف الطلبللة مشوليللة األنظمللة اإلسللالمية يف معاجلتهللا ملختلللف القضللايا اققتصللادية    -12

 واقجتماعية وغريها.

تعريف الطلبة جانبا من سرية اخللفاب الراندين األربعة ، ودورهم يف ترسيخ دعائم الدوللة   -13

 سالمية.اإل

 اعتزاز الطلبة بالدين اإلسالمي عقيدة ونريعة ونظام وحياة. -14
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 (2امللحق رقم)

 

 التعليمات اليت يقدمها برنامج الرتبية العملية  يف 

 كلية العلوم الرتبوية/اجلامعة األردنية للطلبة املتدربني

 

 ك القيام مبا يلي:أوال : يف مرحلة املشاهدة املدرسية العامة/ الصفية العامة/ علي

 تالحظ أش نئ وتسجله وتبدى رأي  وانطباع  عنه وتعطى مالحظات  اخلاصة م  :

ما هو الشيب أو املالحظة/ صفاته خصائصه/ أهميتله) ملا معنلى وجلوده يف املدرسلة( كيلف        -أ 

خيدم العملية التعليمية التعلمية/ ه  يتم استغالله بش   فعال أم ق/ اقرتاحاتل  حنلو رفلع    

 وى الفائدة منه / مدى مناسبته للهدف/ ه  يعجب  وملاذا/ ق يعجب  وملاذا.مست

املش الت أو الصعوبات اليت واجهت  يف ك  مرحلة من مراح  التطبيق كيف مت نلت ملن    -ع

 التغلب عليها/ اقرتاحات  املستقبلية ل،نامج الرتبية العملية لتفادى الوقوع يف هذه املشاك .

خصص ل   مرحلة وترفق معه  يع هذه املالحظات/ ختصص ملفا خاصا تعبئ النموذج امل -جل

 لتجمع فيه هذه األف ار.

ت ون هذه املالحظات مب ابة مالحظات أولية سرتجع إليها فيما بعد) يف مرحلة مت،خرة من  -د 

 فرتة التطبيق( لتقوم على تقييم هذه املالحظات من حيش:

 / مع التعليق/ إبداب األسباع.مدى مطابقة اقنطباع األولي للواقع -1

 رأي  الشخصي يف هذه النتيجة وحتلي  األسباع اليت جابت وراب هذه النتيجة. -2

ما هي األنياب أو املعلومات النظريلة) املعرفيلة واملسلل ية( الليت ملا زللت تشلعر أنل           -3

حباجة لالستزادة منها. مع اخل،ات اليت نلعرت أنهلا أثلرت يف نخصليت  كمعللم      

 قب  )أذكرها مع التعليق عليها(.للمست

 القيام بنشاطات خارجية م  : -هل

 أعمال تر ة. -

 عم  حبش. -

 كتابة تقرير. -
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 تلخيص كتب أو مقاقت علمية. -

 إجراب جتارع خم،ية عملية. -

 زيارات ميدانية. -

 من األنياب اليت علي  مالحظتها و ع بيانات عنها: -و

 البناب املدرسي. -1

فق العامة للمدرسة، غرفة اإلدارة، غرفة اهليئة التدريسية، غرف اقرنلاد، غلرف   املرا -2

ذوى احلاجات اخلاصة، احلمامات، الساحات، املخت،ات، صاقت الرياضة ، الفن، 

 املهين، الطابور الصباحي، واإلذاعة املدرسية.

 املعلمون والعالقات اقجتماعية بينهم. -3

 بها يف املدرسة/ رأي  فيها.النظم والقوانني املعمول  -4

 املدير وطريقته يف التعام  واإلدارة. -أ -5

 مساعد املدير. -ع    

املوظفون يف املدرسة: ه  هم منضبطون، يطيعون وحيرتملون هلذه األنظملة والقلوانني /      -6

 أين أنت من هذا؟

/ نخصلية  الطالع والتفاع  الصفي والسلوك العام/طبيعة العالقات بلني املعللم وطالبله    -7

 املعلم وحضوره يف احلصة.

املعلم وعمله/ ه  يقوم بواجباته/ األساليب اليت يستخدمها املعلمون/ ه  هي متنوعلة/   -8

 وه  هي مناسبة/ ما رأي  / ماذا تقرتح.

أش انطباع أو تعليق أو اقرتاح من معلم/ مدير/ طالب عن وجودك بيلنهم/ كيلف رأيلت     -9

 تفاعلهم مع وجودك؟

 حصص النشاط املدرسي ومدى فعاليتها؟ مالحظة -10

 أش مش لة واجهت  خالل أش مرحلة. -11

 

 ثانيا: يف مرحلة املشاهدة الصفية التخصصية: عليك كتابة املالحظات عن اجملاالت التالية:

 استعداد املعلم النفسي إلعطاب احلصة) دافعية املعلم حنو العم (. -1

 حلصة) التحضري املسبق، الدقة العلمية(.جاهزية املعلم األكادميية إلعطاب ا -2
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 انسجام اخلطة اليومية مع جمريات الدرس. -3

 التفاع  الصفي وحضور املعلم يف احلصة ومدى انضباط الطالع يف احلصة. -4

 دافعية الطالع حنو العلوم واستجابتهم ملعلومات املعلم. -5

 تها للموضوع.األساليب اليت يستخدمها املعلم ومدى فعاليتها ومالبم -6

 التقييم اخلتامي واملرحلي الذش يستخدمه املعلم وه  هو متوفر وفعال. -7

 تقيد املعلم باخلطة واملوعد احملدد إلنهاب املنهاج. -8

 ه  تشعر أن املعلم أدى الدرس مبستوى جيد أم ق وملاذا. -9

 على ذل .ه  تشعر أن الطالع قد تعلموا املفاهيم يف هذه احلصة، وما الدلي   -10

األسئلة الليت يطرحهلا املعللم، هل  هلي مل رية لللتف ري وسلابرة أم هلي سلطحية            -11

 وبسيطة؟

 ه  يوجد تناسق بني صوت املعلم وحركته داخ  غرفة الصف، وملاذا؟ -12

 ه  يقب  املعلم أسئلة طالبه بدون حساسية ويتفاع  معها بطريقة مناسبة؟ -13

 وطريقة اإلجابة وتفاعله مع أسئلته.استجابة املعلم ألسئلة الطالع  -14

ه  جييب املعلم على  يع األسلئلة الليت يطرحهلا الطلالع، هل  هلو دقيلق يف         -15

اإلجابة ؟ ه  يهتم باألسئلة اليت يطرحهلا الطلالع؟ هل  يرحلب ب،سلئلة الطلالع       

 يشجعهم على طرح األسئلة؟

 

 ثالثا: يف مرحلة التطبيق اجلزئي عليك القيام مبا يلي:

طبيق جلانب حمدد من احلصة الصفية مبا ق يزيد علن ربلع سلاعة فقلش للشلهر      الت -1

 ال اني كامال.

 علي  مراعاة التخطيش اجليد للموقف التعليمي الذش تريد التطبيق فيه. -2

 جتهيز الوسيلة املناسبة للموقف التعليمي. -3

 اقنتباه إىل الضبش الصفي خالل التطبيق. -4

 ع وتقبل  هلم.طبيعة عالقت  مع الطال -5

عرض أش أمر على املعلمة/ املتعاونة والتنسيق ال ام  معها قب  القيام ب،ش خطلة أو   -6

 عم .
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اقستماع اجليد للتغذية الراجعة اليت تعطي  إياهلا املعلملة/ املتعاونلة بعلد التطبيلق       -7

 ومناقشتها بش   قئق.

يه ومدى جناحه وفشله، كتابة تقرير أو ملخص عن ك  موقف تعليمي مت التطبيق ف -8

األسباع اليت أدت إىل النجاح أو الفش . اقرتاحات  حنلو حتسلني األداب يف املوقلف    

التالي. ومدى ممارسة هذه اققرتاحات يف املواقف التالية ثم ت بيتها يف السرية الذاتية 

 املطلوبة من .

حاتلل  حنللو املدخللذ اللليت مي للن أن ت،خللذها علللى آليللة تنفيللذ هللذه املرحلللة واقرتا -9

 حتسينها.

 

 رابعا: يف مرحلة التطبيق الكلى عليك مراعاة النقاط التالية من الناحية األكادميية:

التحضري املسبق ل   درس حبيش ي ون متعمقلا يف امللادة ويراعلى نلروط التخطليش       -1

اجليد، وتتناسب طبيعة الطرم والوسائ  مع طبيعة األهداف. وأن ي ون الدرس ممتعا 

 طالع يف الوقت نفسه. ) بناب نب ة مفاهيمية للوحدات املرتابطة(.ومشوقا لل

يف بداية الدرس أعش مراجعة بسيطة ألهم املفاهيم واملهارات اليت أعطيت يف اللدرس   -2

 السابقة وضرورية هلذا الدرس) املفاهيم السابقة(.

ليوميللللة ت،كللللللد من أن يعرف الطالع األهداف من الدرس وأهميتها يف حياتهم ا -3

)الفائدة اليت سيجنيها الطالع من اقستماع هلذا الدرس( ) ربش املفاهيم العلميلة ملع   

 واقع حياة الطالب(.

 عندما تطرح األسئلة ت،كد من النواحي التالية: -4

 . أن ي ون السؤال واضحًا وحمدد اهلدف.1

 . صياغته صحيحة وبسيطة حبيش تناسب  يع الطالع.2

ة للتف ري وحيتاج من الطالع إىل البحش خارج ال تاع املدرسلي.  . أن ت ون م ري3

 ) يف حالة استخدام األسئلة املفتوحة(.

احرص على أن ي ون اهلدف الرئيسي) األهداف الرئيسية( مت   ثللش زملن احلصلة     -5

 حبيش يفتح اجملال للطالع للمناقشة واملشاركة.
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كد من أن ي ون اهلدف ملن هلذا   عند ت ليف  للطالع ب،ش واجب أو عم   اعي ت، -6

الواجب واضحًا وحمددًا أش أن  يع الطالع يعرفون ما علليهم أن يعمللوه ومللاذا    

 يعملوه؟

احرص دائما على تدعيم املعرفة ب،م لة عملية أو مسائ  حسابية تساعد الطالع على  -7

 مزيد من الفهم واقستيعاع.

لطالع، ثم اطلب منهم أن يقوموا بها احرص على القيام ب،داب بعض املهارات أمام ا -8

حتت إنراف  يف البداية ثم ت ليفهم بالقيام بهلا دون إنلراف ) ممارسلتها يف املنلزل     

 م ال(.

انتبه إىل الزمن ل   هدف وه  هو مناسب جلميع النشاطات واملراح  حبيش يغطى  -9

 ك  جوانب الدرس.

نلرط التسلسل  املنطقلي     احرص على أن ي ون التخطيش للعم  منظما حبش حيقق -10

وتطللور األف للار واملفللاهيم حبيللش جيعلل  الطللالع يعللون اهلللدف يف كلل  مرحلللة يف 

 التدريس.

 احرص على إدراج أسئلة تقييم أوىل وت ويين وختامي يف ك  درس. -11

 إذا كلفت الطالع بواجب أو مهمة وضح هلم معايري التقييم اليت ستعم  عليها.  -12

ت ملراجعلة املفلاهيم واملهلارات ل ل  درس) ربلش املفلاهيم       اعم  على ختصيص وقل  -13

 السابقة بالالحقة أمر ضرورش جدًا(.

 صمم خطة نصف فصلية للشهر ال الش والرابع للسيطرة على تغطية املادة. -14

سوف يتم مناقشة هذا املفهوم يف اللقاب األسبوعي لطلبة العلوم وذل  ك  يوم اثلنني   -15

 .4.30 -2.30من الساعة 

 

 خامسًا:  بالنسبة للتنظيم واإلدارة الصفية فانتبه إىل النقاط التالية:

 احتفظ بسجالت خاصة حملاضر احلصص والتحضري) دفرت التحضري ي ون جاهزًا( -1

 تصرف بطريقة مناسبة يف احلاقت التالية. -2

 دخول  إىل غرفة الصف -أ 

 مغادرة غرفة الصف. -ع
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 أو الالزمة للدرس.املواد واألجهزة املستخدمة  -ج

 احلركة يف أحناب الغرفة الصفية. -د 

رفع اليد عند الطلب إىل احلديش)أن يست،ذن الطالع من املعلم عندما يريلدون   -هل

 القيام أو احلديش ب،ش نيب(

انتبه إىل بداية احلصة حبيش ت ون البداية هي مراجعة بسيطة وأمحاب ورفلع  

أو تلخيص ألهم ما مت التوص  إليله يف  دافعيتهم للدرس. والنهاية هي مراجعة 

 احلصة ثم ت ليف الطالع بواجب تطبيقي على املوضوع.

انتبه إىل تنظيم زمن احلصة حبيش ي ون تقسليم اللزمن مناسلبا ملن بدايلة احلصلة        -3

واقفتتاحية ثم عرض اهلدف واملناقشة واحلوار ونهاية احلصة )إغالقها( بلامللخص  

 الطالع بالواجب البييت(.أو التقييم اخلتامي وت ليف 

إذا قسمت الطالع يف جمموعات صغرية انتبه إىل أن ي ون املطلوع من ك  جمموعة  -4

واضحا ودورهم حمددا. واألجهزة الليت سيسلتعملونها موجلودة وجلاهزة والطريقلة      

 اليت سيتبعونها واضحة.

ملا  يف حالة حدوث مقاطعلة خارجيلة أو داخليلة جملريلات احلصلة) وهلذا كل ريا         -5

حيدث يف مدارسنا( حاول أن تتعام  مع هذا املوقف بطريقة جدية ي لون ت،ثريهلا   

ضعيفا جلدا عللى جمريلات احلصلة وق تفسلدها) يفضل  الرجلوع إىل مالحظاتل          

 واخل،ات اليت اكتسبها من مادة إدارة الصف(.

كن واثقا من القرارات اليت ستتخذها وأظهر ال بلات عليهلا وتصلرف دائملا بلنفس       -6

طريقة مع  يع الطلبة حبيش ق تتخذ قرارًا حبق أش طالب وخمالفة مع طاللب  ال

آخر قام بنفس السلوك ) املساواة يف التعام  مع الطلالع دائملا(. أو أحيانلا ي لون     

 لدي  رأش يف موقف ومي ن أن يتغري هذا الرأش حسب الظروف.

ة بنفس  وق تعلش  إذا صدر سوب سلوك من أحد الطالع حاول أن تسيطر على املش ل -7

املش لة أك، من حجمها الطبيعي . وحاول أق ي،خذ من وقت احلصة ويلؤثر عللى   

 جمرياتها فهذا فيه ظلم للطالع اآلخرين يف الدرس.
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 سادسًا : بالنسبة للمناخ الصفي والبيئة الصفية إليك النصائح التالية:

رحيلة ومناسلبة حبيلش    انتبه أن ي ون ترتيب األدراج وال راسي ومسلاحة العمل  م   -1

ت ون الرؤية واضحة جلميع الطالع والصوت يص  إىل  يع زوايلا الغرفلة الصلفية    

)اسلل،ل الطلبللة ذوش احلاجللات اخلاصللة ونللجعهم علللى اختيللار م للان اجللللوس    

 املناسب(.

 انتبه إىل سهولة احلركة بني األدراج وال راسي ملتابعة الطالع. -2

ليمية الالزمة للدرس جاهزة وحمضرة يف م انها)خصوصا انتبه إىل أن ت ون املواد التع -3

 التجارع العملية يف املخت، وداخ  غرفة الصف(.

 أظهر القيمة التعليمية للمنهاج وأهمية املعرفة واملهارة اليت سيتعلمها الطالع. -4

اعم  على حش الطالع للمشاركة يف جمريات احلصة وأن يعطى ك  طالب وجهلة   -5

 ة تطلبها.نظرة يف أش نقط

اعم  على حش الطالع على أن يبذلوا قصارى جهدهم يف العمل  وق يتقاعصلوا أو    -6

يت اسلوا واعم  على متابعة اإلجابات غري ال املة )طبعلا بطريقلة تتحلدى تف لري     

 الطالع مع الطالب أو الطلبة(.

اك حاول أن تتعام  مع الطالع بروح الفريق وبلطافة بعيلدا علن العصلبية واقحت ل     -7

 املشحون بالتوتر وحاول أن جتع  تعامل  معهم لطيفا مع روح الصداقة واقحرتام.

 حاول دائما أن تستمع جيدا للطالع وتتقب  آرابهم وسلوكهم بروح معنوية مرتفعة. -8

 الرتكيز عليه بنظرة. -أ    

 ت لم معه جبم  بسيطة م  :        ه  تعرف ما هذا..... -ع   

 ه  تستطيع أن ......                                               

 تبدو مرتب ا.... ما األمر                                                
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 (3امللحق)

 منوذج املشاهدة املدرسية

 اجلامعة األردنية

 كلية العلوم الرتبوية

 برنامج الرتبية العملية
 

ب/ املعلم فرصة للتعلرف عللى املدرسلة املتعاونلة ملن      يهدف هذا النموذج إىل إعطاب الطال

حيش نظامها املدرسي ، وهيئاتها التدريسية واإلدارية وطبيعة بنائها ومرافقهلا باخللدمات الليت    

 تقدمها لطلبتها وللمجتمع احمللى.

 0000000000000000000التخصص:   000000000000000اسم الطالب/ املعلم :

 00000000000اسم مدرع الرتبية العملية: 000000000000000اسم املعلم/ املتعاون:

 00000000000000اسم املدرسة املتعاونة:

 0000000000000000000000التاريخ :
 

 أوال : اإلدارة : انطباعات
 

 ------------------------------------- م تب املدير : -

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

 ------------------------------------- مظهر املدير : -

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

 ------------------------------------- طريقة حتدث املدير: -

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

  تعامل  املدير مع:

 ------------------------------------- املعلمني : -1

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

 ------------------------------------- الطلبة : -2

 ------------------------------------- 
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 ------------------------------------- الزوار -3

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

 ------------------------------------- س رتاريا : -4

 ------------------------------------- املرند الرتبوش: -5
  

  ثانيا: اصطفاف الطلبة:

 ------------------------------------- تواجد املدير: -

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

 ------------------------------------- تواجد املعلمني: -

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

 ------------------------------------- استجابة الطلبة -

 ------------------------------------- للتعليمات:   

 ------------------------------------- التمارين الرياضية: -

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

 ------------------------------------- بة:مظهر الطل -

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

 ------------------------------------- اإلذاعة املدرسية: -

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

 ------------------------------------- تعام  اإلدارة مع -

 ------------------------------------- ين:الطلبة املت،خر  
  

  ثالثا: اهليئة التدريسية:

 ------------------------------------- املظهر الشخصي: -

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

 ------------------------------------- عالقة املعلمني  -

 ------------------------------------- مع اإلدارة   



 237 

 ------------------------------------- بعضهم ببعض : -

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

 ------------------------------------- الطلبة : -

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

 ------------------------------------- الزوار : -

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

 ------------------------------------- اقلتزام مبواعيد الدروس: -

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

  

  رابعا: النظام املدرسي:

 ------------------------------------- املناوبات : -

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

 ------------------------------------- ال،نامج املدرسي:-

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

 ------------------------------------- النشاطات الصفية: -

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

 ------------------------------------- املقاصف : -

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

  

  خامسا: املباني واملرافق:

 ------------------------------------- البناب : -

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

 ------------------------------------- احلداثة: -1

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

 ------------------------------------- تصميمه: -2

 ------------------------------------- 
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 ------------------------------------- كفايته: -3

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

 ------------------------------------- املرافق واملخت،ات: -4

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

 ------------------------------------- املالعب : -

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

 ------------------------------------- التقنيات التعليمية: -

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

 ------------------------------------- املقاصف -

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

 ------------------------------------- امل تبة : -

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

 ------------------------------------- املشاغ  الفنية واملهنية: -

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

 ------------------------------------- :احلدائق  -

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

 ------------------------------------- األسوار : -

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

 ------------------------------------- الساحات : -

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

 ------------------------------------- ال هرباب واملاب: -

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

 ------------------------------------- التدفئة : -

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

 ------------------------------------- املستودعات: -

 ------------------------------------- 
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 ------------------------------------- غرف سحب/تصوير/ -

 ------------------------------------- طباعة :   

 ------------------------------------- قاعات/ مسارح: -

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

 

 تمع الحملىسادسا:العالقة مع اجمل

 ------------------------------------- جمالس اآلباب واملعلمني: -

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

 ------------------------------------- متابعة األمور: -

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

 النشاطات املدرسية خلدمة اجملتمع احمللى: -

 ------------------------------------- زيارات : -

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

 ------------------------------------- خدمات : -

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

 ------------------------------------- معارض: -

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

 ------------------------------------- مباريات : -

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

 ------------------------------------- أمور أخرى: -

 ------------------------------------- 
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 (4امللحق)

 منوذج املشاهدة الصفية التخصصية

 ةاجلامعة األردني

 كلية العلوم الرتبوية

 برنامج الرتبية العملية
 

يهدف هلذا النملوذج إىل إعطلاب الطاللب /املعللم فرصلة للتعلرف عللى جمريلات العمليلة           

التدريسية والتعليمية ضمن جمال ختصصه من خالل مشاهدة عدد من احلصص الصفية مع املعللم  

 املتعاون متهيدا ملرحلة التطبيق اجلزئي.

 0000000000000000000التخصص:   000000000000000لم :اسم الطالب/ املع

 00000000000اسم مدرع الرتبية العملية: 000000000000000اسم املعلم/ املتعاون:

 00000000000000اسم املدرسة املتعاونة:

 0000000000000000000000التاريخ :
 

 أوال : اخلطة التدريسية:

 ------------------------------------- األهداف: -

 ------------------------------------- الوسائ  واألساليب:  -

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

 ------------------------------------- التقويم : -

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

 ------------------------------------- ثانيا: بداية التدريس:

 ------------------------------------- جاهزية املعلم: -

 ------------------------------------- جاهزية غرفة الصف: -

 ------------------------------------- التهيئة للدرس: -
  

  ثالثا: التنفيذ العرض:
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 ------------------------------------- مراجعة املادة السابقة: -

 

 

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

 ------------------------------------- عرض األهداف املنوش: -

 ------------------------------------- حتقيقها:   

 ------------------------------------- انتباه الطلبة :   

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

 ------------------------------------- توزيع الوقت: -

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

 ------------------------------------- استخدام الوسائ  التعليمية -

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

 ------------------------------------- طرم التدريس : -

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

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

 ------------------------------------- اقختبارات والتقويم: -

 ------------------------------------- أثناب الدرس :   

 ------------------------------------- نهاية الدرس:   

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

 ------------------------------------- إجرابات املتابعة:  

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

 

 رابعا: دور املعلم وشخصيته:

 ------------------------------------- دور الطلبة: -

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

 ------------------------------------- دور ال تاع املقرر: -

 ------------------------------------- 
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 ------------------------------------- املادة التعليمية : -

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

  

  خامسا: مالحظات إضافية:

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

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

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

 ------------------------------------- 
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 (5امللحق)

 منوذج تقييم الطالب/ املعلم من قبل املعلم املتعاون

 اجلامعة األردنية

 كلية العلوم الرتبوية

 رتبية العمليةبرنامج ال
 

 0000000000000000000000التخصص:         0000000000000000000000اسم الطالب :  

 0000000000000000اسم املدرسة املتعاونة:         000000000000000000اسم املعلم املتعاون:

 مالحظات 1 2 3 4 5 عناصر التقييم /       درجات التقييم م

       .املظهر العام واهلندام 1

       القدرة على معاجلة املش الت. 2

       القدرة على حتم  املسؤولية. 3

       املعرفة العلمية والتم ن من مادة التخصص. 4

       احلماس للمهنة والتقيد ب،خالقياتها. 5

       مواكبة التطورات احلدي ة وتطوير الذات. 6

       املبادرة واقستقاللية يف العم . 7

       القدرة على الت يف مع املواقف الطارئة. 8

       القدرة على التخطيش للتدريس. 9

       الدقة واإلتقان يف العم . 10

       تقب  التوجيه والنقد. 11

       تقب  الطالع يف املدرسة. 12

       استخدام أساليب تدريسية فعالة ووسائ  تعليم مالئمة. 13

       قدرة على الضبش الصفي واإلدارة الصفية.ال 14

       استخدام أساليب تقويم مالئمة. 15

       اجملموع 

 0000000000000000000000000000000000000000000مالحظات إضافية : 

                     0000000000000000000000000000000000000000000 

 اسم املعلم املتعاون:                            التاريخ :                     

 توقيع املعلم املتعاون:                                                           

 خامت املدرسة الرمسي:                                                           



 244 

 (6امللحق)

 مدير املدرسة املتعاونةمنوذج تقييم الطالب/ املعلم من قبل 

 اجلامعة األردنية

 كلية العلوم الرتبوية

 برنامج الرتبية العملية

 

 0000000000000000000000التخصص:    000000000000000000000اسم الطالب :

 00000000000000000اسم املدرسة املتعاونة:  000000000000000000اسم املعلم املتعاون:

 مالحظات 1 2 3 4 5 درجات التقييمعناصر التقييم /        م

       اللياقة وحسن التعام  مع الزمالب. 1

       اللياقة وحسن التعام  مع الطالع. 2

       التقيد باألنظمة والتعليمات. 3

       التقيد بالدوام املدرسي. 4

       املشاركة يف فعاليات املدرسة الال صفية. 5

       طوير العم .اإلبداع واقبت ار لت 6

       املظهر العام واهلندام. 7

       احلماس للمهنة والتقيد ب،خالقياتها. 8

       الدقة واإلتقان يف العم . 9

       القدرة على حتم  املسؤولية. 10

       اجملموع. 11

 

 000000000000000000000000000000000000000000000000مالحظات إضافية : 

                   0000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 التوقيع واخلامت الرمسي      

 

 التاريخ:



 245 

 (7امللحق)

 منوذج تقييم حصة صفية الفصل الدراسي

 جامعة الريموك

 كلية الرتبية والفنون 

 برنامج الرتبية العملية 
 

 اسم املشرف:      اسم الطالب:

 املدرسة املتعاونة:  اسم     التخصص:

 اسم املعلم املتعاون:     الرقم اجلامعي:

 عنوان الدرس:     موضوع احلصة:

 1 2 3 4 5 الفعاليات م

 أواًل: األهداف السلوكية 1

 يصوغ أهدافه صياغة سلوكية -1

 ينوع يف أهدافه السلوكية -2

 يوزع الوقت على تنفيذ أهدافه -3

     

 ثانيًا: إجراءات تنفيذ احلصة 2

 ئ للدرس بش   مناسبيهي -4

 يستخدم لغة سليمة -5

 يفع  دور الطلبة يف احلصة  -6

 يربش الدرس حبياة الطلبة وبيئتهم -7

 يراعي الفروم الفردية -8

 يراعي التسلس  املنطقي للعرض -9

     

 ثالثًا: التمكن من املادة العلمية 3

 يبدش مت نًا من موضوع الدرس -10

 أف اره واضحة وصحيحة -11

 يقيصحح أخطاب الطلبة بش   دق -12

 ي رش حمتوى املادة ب،ف ار مساندة -13

     



 246 

 1 2 3 4 5 الفعاليات م

 رابعًا: األساليب والوسائل واألنشطة 4

 يستخدم أساليب تدريس مناسبة -14

 ينوع يف أساليب التدريس -15

 يستخدم وسائ  تعليمية مناسبة -16

 يوظف الوسيلة بش   فعال -17

 ي رش املادة ب،نشطة هادفة -18

 يفع  دور الطلبة يف النشاطات -19

     

 خامسًا: اإلدارة الصفية 5

 يهيئ بيئة مناسبة للتعلم -20

 ي ري دافعية الطلبة حنو التعلم -21

 حيسن التصرف يف املواقف الطارئة -22

 يعزز استجابة الطلبة -23

 يعدل يف تعامله مع الطلبة -24

 يبدش محاسًا وحيوية يف درسه -25

     

 سادسًا: مهارات التقويم 6

 يستخدم أساليب تقويم مناسبة للهدف -26

 التعيينات اليت ي لف بها طلبته يتابع -27

 يطرح أسئلة م رية للتف ري -28

 حيرص على استمرارية التقويم -29

 يوظف نتائج التقويم لتطوير أداب طلبته -30

     

 مالحظات إضافية خاصة باملادة:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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 (8امللحق)

 منوذج التقييم الفين للطالب/ املعلم يف مساقي الرتبية العملية

 

 جامعة الريموك

 كلية الرتبية والفنون 

 برنامج الرتبية العملية 

 

 الفص  الدراسي:         /  -    اسم الطالب/ املعلم:-

 الصلللف   :  -           املدرسلللللة: -

 اريلللخ  :الت -            املوضللللوع: -

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

 ( ل   فقرة من فقرات التقييم التالية:5ضع العالمة املقدرة من )

 أوق: اخلطة التعليمية:

التقدير  الفقرات الرقم عناصر اخلطة

 (5من)

  مصوغات صياغة سلوكية إجرائية. 1 األهداف التعليمية

  بطة ومت املة.ناملة ومرتا 2 

األساليب والوسائ  والنشاطات 

 التعليمية

  توظيف احملتوى لتحقيق األهداف التعليمية. 3

  تنوع الوسائ  التعليمية ومناسبتها. 4 

  ارتباطات النشاطات باألهداف التعليمية. 5 

  إبراز اجلانب التطبيقي للمادة التعليمية. 6 

  األهداف التعليمية تقيس مدى حتقيق 7 أساليب التقويم

  متنوعة وناملة. 8 

  يهيئ الطلبة بإثارة اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم. 9 التهيئة

يراعى التتابع والرتابش والتسلس  واملنطقي يف عرض  10 العرض

 املادة.
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 (5التقدير من) الفقرات الرقم عناصر اخلطة

حيرص على خلو احملتوى من األخطاب العلمية  11 

 طبعية.وامل

 

  ينوع يف األساليب والنشاطات التعليمية. 12 

يشجع الطلبة على املبادرة واملشاركة الفعالة يف  13 

 النشاطات.

 

يوظف الوسائ  التعليمية توظيفا مت امال وحمققًا  14 

 ألهداف املوقف التعليمي.

 

  حيسن استغالل الوقت وتوزيعه. 15 تابع : العرض

ع املفاهيم واملهارات األساسية يؤكد على اكتسا 16 

 والقيم واقجتاهات.

 

يوجه الطلبة لتنمية معارف كمهارات متصلة  17 

 باملوقف التعليمي.

 

حيرص على استخدام لغة سليمة مناسبة ملستوى  18 

 الطلبة.

 

  يوظف اخل،ات السابقة للطلبة يف تسهي  التعلم. 19 

  يعم  على ربش املعرفة باحلياة. 20 

  يتقب  الطلبة ويوفر جوا من األلفة. 21 مهارات التفاع  مع الطلبة.

  يعاجل بفعالية مش الت الضبش حفظ النظام. 22 

حيرص على تلقى إجابات الطلبة وأسئلتهم بلغة  23 

 سليمة.

 

  يراعى الفروم الفردية بني الطلبة. 24 

  يعزز الطلبة ويقل  من أهمية األخطاب لديهم. 25 

  ينوع يف أساليب التقويم. 26 يب التقويمأسال
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 (5التقدير من) الفقرات الرقم عناصر اخلطة

  يتابع الواجبات البيئية والتدريبات الصفية. 27 

يستفيد من نتائج التقويم املستمر والتغذية الراجعة يف  28 

 املوقف التعليمي.

 

  يطرح أسئلة ت ري التف ري لدى الطلبة. 29 

  احليوية والنشاط وحتم  املسؤولية. 30 الشخصيةالسمات 

  املبادرة واقبت ار. 31 

  املظهر الشخصي. 32 

 املتوسش احلسابي للدرجات املعطاة ل   فقرة
 

 80× العالمة النهائية :             
                      5   

 مالحظات املشرف :

 

 

 

 

 اسم املشرف وتوقيعه                        توقيع الطالب/ املعلم               

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

 

 

 

 مدير برنامج الرتبية العملية:

 

 

 

 

 

 

 



 250 

 (9امللحق)

 منوذج تقويم األداء للطالب/املعلم يف برنامج الرتبية العملية

 جامعة الريموك

 كلية الرتبية والفنون

 م املناهج والتدريسقس
 

 الفص  الدراسي:         /-    اسم الطالب/ املعلم: -

 التاريخ      /     /     -     املدرسة: -

 ( لكل فقرة من فقرات التقويم التالية:5* ضع العالمة املقدرة من )
 

 (5التقدير من ) عناصر التقويم الرقم جماقت التقويم

أوق:ال فايللللات املهنيللللة  

 قيات املهنةوأخال

  ميتل  ال فايات املهنية اليت تؤهله للقيام بدوره كمعلم. 1

 يضطلع بواجباته ومسئولياته املهنية بدقة: 2 

 التحضري اليومي. -

 تنفيذ اخلطة الدراسية. -

 إعطاب الواجبات وتصحيحها. -

 

 -حيرص على املو املهين املستمر: 3 

 حضور الندوات واحملاضرات. -

 ة يف مبح ه.استعمال مصادر خارجي -

 

  يقوم بإجناز األعمال اليت تتطلبها مهنته. 4 

 يلتزم ب،خالقيات مهنة التعليم. 5 

 املشاركة يف ح  مش الت الطلبة. -

 توجيه الطلبة وإرنادهم من موقعه كمعلم. -

 التحلي بامل   العليا النابعة من تراثنا -

 الرتفع عن العنصرية واإلقليمية. -

 امله مع الطلبة.توخى العدل واملساواة يف تع -

 حيرص على ممتل ات املدرسة وأثاثها. -

 حيرص على مسعة املدرسة. -
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 (5التقدير من ) عناصر التقويم الرقم جماقت التقويم

ثانيللا: اقنضللباط يف العملل  

واقسلللت مار األم للل   

 للموارد

 يتقيد ب،وقات الدوام الرمسي. 6

 احلضور الصباحي. -

 دخول الصف واخلروج منه. -

 والغياع. احلضور - -

 

يشللارك يف النشللاطات غللري املنهجيللة لتحقيللق األهللداف الرتبويللة   7 

 للمدرسة.

 اقنرتاك يف األندية. -

 إعطاب حصص إضافية تطوعية. -

 اقنرتاك يف النشاطات بعد الدوام املدرسي. -

 

يوظللف املللوارد املاديللة والتقنيللة يف املدرسللة لتحقيللق تعلللم أفضلل    8 

 للطلبة:

 عليمية املتوفرة.استعمال الوسائ  الت -

 استعمال املخت،ات. -

 استعمال البيئة احمللية ألغراض التعليم. -

 

 اقنضباط: 9 

 ضبش الصف. -

 املشاركة يف اصطفاف الطلبة. -

 التقيد بتعليمات املدرسة. -

 الفعالية أثناب املناوبة. -

 

  القدرة على اقتصال مع اآلخرين. 10 ثال ا: ال فايات اإلدارية

  م  املسئولية.القدرة على حت 11 

 القدرة على اختاذ القرار. 12 

 يتقب  التعليمات ويلتزم بتنفيذها. -

 

  يشارك يف حتم  األعباب واملسؤوليات اإلدارية يف املدرسة. 13 

 اقنرتاك يف اللجان : 14 

 إعطاب حصص إضافية بديلة. -

 القيام ب،عمال م تبية ي لف بها.  -

 تربية الصفوف. -

 

  ريات الذاتية إلجناز العم .يقوم باملبا 15 

  ميتل  القدرة على اإلبداع واقبت ار. 16 
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 (5التقدير من ) عناصر التقويم الرقم جماقت التقويم

  يقيم عالقات إجيابية مع الرؤساب. 17 رابعا: العالقات اإلنسانية

  يقيم عالقات ودية مع زمالئه. 18 

  طلبته. يقيم عالقات مبنية على اقحرتام مع 19 

  يقيم عالقات طيبة مع أولياب أمور الطلبة. 20 

 املتوسش احلسابي للدرجات املعطاة ل   فقرة

 = 100× العالمة النهائية    =                

                             5 

 التقدير العام:  )               (     

 

 اسم مدير املدرسة  :

 توقيلللللعه   :
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 (10امللحق رقم )

 منوذج تقييم الطالب/ املعلم

 من قبل املعلم املتعاون

 جامعة مؤتة

 كلية العلوم الرتبوية

 برنامج الرتبية العملية

 

 ……………………….. التخصص : ………………………اسم الطالب املعلم

 .………………..اسم املدرسة املتعاونة:……………………اسم املعلم املتعاون:

 (10لعالمة من )ا عناصر التقييم الرقم

  املظهر العام واهلندام. 1
  املعرفة العلمية والتم ن من مادة التخصص. 2
  القدرة على التخطيش للتدريس. 3

  القدرة على ختطيش املوقف الصفي وتنفيذه. 4
  استخدام أساليب تدريسية فعالة ووسائ  تعليم مالئمة. 5
  استخدام أساليب تقويم مالئمة. 6
  ة على التجديد واقبت ار وتطوير الذات.القدر 7
  استخدام أساليب التعزيز املناسبة. 8
  القدرة على الضبش الصفي واإلدارة الصفية. 9
  تقب  الطالع واحرتام أف ارهم. 10
  القدرة على معاجلة املش الت السلوكية واألكادميية. 11
  احلماس للمهنة والتقيد ب،خالقياتها. 12
  التوجيه والنقد. تقب  13

  املبادرة واقستقاللية يف العم . 14
  املبادرة للمشاركة يف النشاطات املدرسية املختلفة. 15

  اجملموع 

  املعدل 

 ……………………………………………………………مالحظات إضافية :

                   …………………………………………………………… 

 اسم املعلم املتعاون :                التاريخ :                                 

 توقيع املعلم املتعاون:                    

 خامت املدرسة الرمسي:                    
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 (11امللحق رقم )

 منوذج تقييم الطالب/ املعلم من قبل  مدير املدرسة 

 جامعة مؤتة

 كلية العلوم الرتبوية

 برنامج الرتبية العملية

 

 ……………………….. التخصص : ………………………ماسم الطالب املعل

 .………………..اسم املدرسة املتعاونة:……………………اسم املعلم املتعاون:

 (5العالمة من ) عناصر التقييم الرقم

  اقنضباط واحرتام الوقت واقلتزام بقوانني وأعراف املدرسة. 1

  املشاركة يف األنشطة املدرسية املختلفة. 2

  ادة منها.تقب  التوجيهات واقستف 3

  التعاون مع الزمالب بروح الفريق. 4

اقهتمام بالطالبة من خالل متابعة مش التهم األكادميية  5

 والسلوك وطرح احللول املناسبة هلا.

 

  اجملموع 

  املعدل 

 ……………………………………………………………مالحظات إضافية :

                   …………………………………………………………… 
 اسم املدير:                                            التاريخ :    

   التوقيع:                              

 خامت املدرسة الرمسي:                                           
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 (12امللحق رقم )

 بطاقة تقويم الطالب/املعلم يف مبحث الرتبية اإلسالمية

 جامعة مؤتة

 الرتبويةكلية العلوم 

 قسم املناهج والتدريس
 

 ……………………….. الفص  الدراسي : ……………………اسم الطالب /املعلم

 .………………………..     العام الدراسي :…………………املدرسة املتعاونة:

 ……………………….      اليوم والتاريخ  : …………………عنوان الدرس   : 

 ..………………عدد الطلبة يف الصف :

 التقدير ات التعليميةالفعالي رقم اجلانب النظرش

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز   

األهللداف مصللاغة بعبللارات سلللوكية قابلللة  1 

 للمالحظة والقياس.

     

األهداف ناملة حملتلوى اللدرس ومتنوعلة     2 

 يف مستوياتها.

     

األسللاليب والنشللاطات مناسللبة ومتنوعللة     3 

 وتساعد على حتقيق األهداف.

     

اط التقللويم باألهللداف املصللاغة درجللة ارتبلل 4 

 للدرس.

     

      التمهيد للدرس بطريقة مناسبة 5 اجلانب التطبيقي

      إثارة دافعية الطلبة. 6 

اختيللار طريقللة التللدريس املناسللبة لتحقيللق  7 

 أهداف الدرس.

     

عرض األف ار بصورة منظمة ومرتابطة وبلغة  8 

 يفهمها الطالب.

     

      لومات اليت يقدمها للطلبة.صحة املع 9 

توزيع الوقت على حمتوى املادة واسلت ماره   10 

 بش   جيد.
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 التقدير الفعاليات التعليمية رقم اجلانب النظرش

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز   

إعداد الوسائ  التعليمية املناسلبة واسلتخدامها يف    11 

 الوقت املناسب.

     

      نشاطات الصفية ومتابعتها.توجيه ال 12 

      إبراز اجلانب التطبيقي للمادة التعليمية. 13 

      طرح أسئلة صفية متنوعة ت ري تف ري الطلبة. 14 

      عدالة املعلم يف توزيعه لألسئلة على الطلبة. 15 

      متابعة واجبات الطلبة الصفية والبيتية. 16 

      شخصي.اقهتمام باملظهر ال 17 

      استخدام أساليب تعزيز مناسبة ومتنوعة. 18 

      تقب  مشاعر الطلبة وأف ارهم. 19 

      معاملة الطلبة بعدل. 20 

      ضبش الصف وإدارته بطريقة فاعلة. 21 

      اقهتمام بالبيئة الصفية. 22 

      إعطاب أم لة من واقع احلياة اليومية. 23 

الطلبللة علللى تطبيللق مللا يتعلمونلله وإبللراز  حللش  24 

 املمارسات اخلاطئة.

     

توضيح أو نلرح النصلوص الشلرعية ملن ال تلاع       25 

 والسنة  اليت تذكر ك،دلة يف الدرس.

     

حفللظ النصللوص الشللرعية اللليت تللذكر ك،دلللة يف   26 

الدروس وبيان ما يرتتب على هذا احلفظ من أجر 

 وثواع آخر.

     

 تابعة خالل الزيارة القادمة:مالحظات للم

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 العالمة املستحقة :                      اسم مشرف الرتبية العملية:

 باألرقام : )    (                      التوقيع :

 باحلروف : )                                                    (                          تاريخ الزيارة :      /     /

 رقم الزيارة : )      (
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