
خروج



:مقدمة

منتعودوهاالتيبالممارساتالمعلمإعدادكلياتفيالمعلمينالطالبأغلبلدىالتدريستنفيذعمليةترتبط

.بعدهاأوالعامالتعليممراحلفيسواءأساتذتهمقبل

يجبذيالاألمروهوالماضيةالقليلةالسنواتفيظهرتالتيالتربويةوالبحوثالنظرياتمنالكثيروهناك

.المدرسةفيمنهيستفادأن

عننظرناوجهةفيوإياكنتفقوأنبدالالدرستنفيذمهاراتعلىالتدريبفيخطوةأينبدأأنوقبل

.أهدافمنإليهنصبوماتحقيقفيلالستمراروأساسيضروريأمراالتفاقوهذا,التدريسماهية

:اآلتيينالتدريبينبممارسةنقومدعناالخطوةهذهنحققولكي

نفإثمومن,التالميذأماممعلوماتهليستعرضالمعلميقفأنهوالتدريسأنيرونمازالوامعلميناإن

.االختبارإجابةورقةفيالمعلوماتهذهمنقدرأكبريكتبالذيذلكهوالممتازالتلميذ

قدف,التالميذأذهانفيالمعلوماتلحفظحاجةهناكتعدلمأنهيروناآلخرونفإنذلكمنالنقيضوعلى

تدربيأنذلكمنفاألهمولذا..المعلوماتمناألسطرماليينوتختزنتحفظجدا ًصغيرةآالتهناكأصبح

.واالبتكاروالنقدوالتحليلاالستنتاجعلىالقدرةلديهتنمووأنالتفكيرعلىالتلميذ

2تدريبً/1ًتدريبً

مهاراتًتنفيذًالتدريسً



اخترتقدكنتوإذا,التدريسعمليةتجاهنظركوجهةتحديدفيخاصةأهميةلهماالتدريبينهذينإن

التيبالممارساتمتأثرا ًزلتماأنكإذمعذورفأنت“1”رقمالتدريبفي(4)أو(3)أو(2)أو(1)اإلجابات

.طالبا ًكنتعندمامعلموكمارسهاوأنسبق

.التدريسمفهومفيمعنامتفقا ًأصبحتقدأنكيعنيفهذا(5)رقماإلجابةاخترتقدكنتوإذا

ةالشائعبالممارساتمتأثرا ًكنتإذاالطبيعيفمن,التدريسلمفهوميتعرضوالذي(2)رقمالتدريبأما

.االختيارهذافيتماما ًمعكنتفقفنحن(1)رقمالتعريفاخترتإذاأما,(2)رقمالتعريفتختارأنلمعلميك

1تدريبً

2تدريبً

:1تدريبً

:لتدريسًأيًالممارساتًاآلتيةًتعتبرًمفضلةًلديكًوتعتقدًأنهاًمفيدةًفيًعمليةًا

.توجيهًالتالميذًلقراءةًالدرسًفيًاليومًالسابقًلتدريسهً.1

.تدريسهًتوجيهًالتالميذًلحفظًالعناصرًاألساسيةًللدروسًقبلًاليومًالمحددًل.2

ولًتوجيهًالتالميذًلقراءةًالدرسًواإلجابةًعنًأسئلةًتحضيريةًبسيطةًح.3

مادتهً

اليومًمساعدةًوليًاألمرًللتلميذًفيًتعلمًمادةًالتدريسًوحلًالتدريباتًقبل.4

.المخصصًلتدريسهً

.شرحًالدرسًمباشرةًدونًإطالعًسابقًللتالميذًعلىًمادتهً.5
إغالق

:2تدريبً

:يمكنناًأنًنعرفًالتدريسًبأنهً

أو.1  ً الجهدًالذيًيقومًبهًالمعلمًبهدفًمساعدةًالتالميذًعلىًالنموًعقليا

أووجدانيا ً  ً .انفعاليا

اًمنًعمليةًيقومًبهاًالمعلمًبهدفًإلقاءًالمعلوماتًوتنظيمهاًوتسهيلًتعلمه.2

.قبلًالتلميذ

أيًالتعريفينًتفضلً؟ًولماذاً؟

إغالق



بلً,ًلسلةالحظًأنًترتيبًهذهًالمهاراتًالًيعنيًبالضرورةًأنًتكونًمتس,ًوفيماًيليًأهمًمهاراتًتنفيذًالتدريس

:هذهًالمهاراتًهيً..ًأنهاًقدًتكونًمتداخلةًفيًأحيانًكثيرةً

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالموادً

والوسائلًالتعليمية

استخدامًاألسئلةالتمهيد

استخدامًاللغةًالعربية

تنويعًالحركةًوالصوتالتعزيز

التقيدًبالخطةًالزمنية
تنسيقًإجراءاتً

تنفيذًالتدريس



مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

تنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:التمهيد-1

موادالوهذه,والتلفزيونيةاإلذاعيةالموادمئاتوشاهدتسمعتأنلكسبقلقد

مقدمةالهذهتحتويماوعادة,آخرعنبرنامجا ًتميزمميزةبمقدمةتبدأماغالبا ً

.للبرنامجتمهدمتنوعةمثيراتعلى

فزهمتحالتيواإلثارةالتمهيدإلىيحتاجونالناسبقيةشأنشأنهموالتالميذ

فيهيشاهدونبمايتأثرونالتالميذأنشكوال..لذلكأحوجهمبلاالندماجعلى

فيتوفرتالبطريقةيثيرهمفهو,كبيرا ًتأثرا ًبالتلفزيونالمسمىالجهازهذا

المعلمةوأفالمعلم,مختلفبأسلوبتعلمهمفيهالتعليميةالبرامجحتى,المدرسة

مستمعهافيوالمعلم,عابسمتجهمالمدرسةفيالمعلمبينمابشوشمبتسمفيها

.يتكلمأنبلغيرهيسمحواليسبالمدرسةفيالمعلمبينماويلعبيشدوللتلميذ

لتقومفصال ًدخلتفإذاالتمهيدمهارةهيإتقانهاعليكينبغيالتيالمهاراتوأول

؟للدرستمهدفكيف,بالتدريس

3تدريبً

:3تدريبً

؟الواحدالدرسفيالتمهيدمراتعدديكونكمترى

ذاهفيلكزميال ًوناقشبرهةفكرلكن,عليكغريبا ًالسؤالهذايكونقد

تاذأسأوالعمليةالتربيةفيمشرفكعلىأعرضهثمتراهماوأكتبالموضوع

.التدريسطرقمادة

إغالق

التالي



مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

تنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

هميةأالتربويالنفسعلمفيدرستلقد؟أهميتهماأوالتمهيدوظيفةمالكن

أنيمكنفهل,الدافعيةاستثارةوضرورة,التعلمشروطمنكشرطالدافعية

؟ماموضوعلتعلمالتالميذدافعيةاستثارةإلىالتمهيديؤدي

لمثيرةااألسئلةيستخدممعلمفهذا..التمهيدفيالمعلممهارةعلىيتوقفهذاإن

ىعليعرضهاعيناتأومواديستخدمآخروهذا,لدرسالتمهيدفيللتفكير

التالميذةإلثارالمجتمعفيجاريةأحداثا ًيستخدمثالثوهذا..يسألهمثمالتالميذ

..الدرسلموضوع

العملدأبفكلمالتحقيقهاالمعلميسعىالتياألهدافعددعلىيتوقفالتمهيدإن

هكذاوالثانيللهدفيمهدثم,منهينتهيحتىالعمللهذامهدهدفتحقيقعلى

أياتاإلجابمتعددعادةيكونالتمهيدفيالمستخدماألسئلةاستخدامحالةوفي

المثال ًالعراقعندرسففي,التلميذيعرفهاأنيجبمحددةمعلومةيطلبال

:المعلميسألأنينبغي

؟العراقعاصمةهيما

:يسألأنواألفضل

ىإليدخلومنها؟السعوديةالعربيةالمملكةجيرانلييعددأنيستطيعمن

.العراقموضوع

4تدريبً

:4تدريبً

التيالدروسمواعيدموضوعاتفيهاتتدربالتيالمدرسةمعلميمنأعرف

منينلدرسللتمهيدخطةأكتبثم,تدريبكأيامأحدفيبتدريسهاسيقومون

.الدروسهذه

فيتهكتبمامعتمهيدمنبهيقومماوقارن,الحصتينحضورفيالمعلماستأذن

اومخططكمافيالدرسعقبلتتناقشازمالئكمعكيكونأنحاول,خطتك

.كتابةذلكعلىعلق,التمهيدأثناءالمعلمنفذه

إغالق

التاريخالفصلالحصةموضوعًالدرس

(1)تمهيدًدرسً

(2)تمهيدًدرسً

(3)تمهيدًدرسً

التعليق

6تدريب5ًتدريبً

:5تدريب

تدخلأنفيالمدرسةمعلميأحدأستأذنثمالدروسأحدلتدريسخطةأكتب

.التدريسفيمعهتتعاونكزميلويقدمك,الفصلإلىمعه

أنالحظ,الدرسلتكملةالمعلمادعثمفقطالدرسمناألولللجزءبالتمهيدقم

ادع,دقائق7-5علىتزيدلنالمرةهذهالتالميذفيهستواجهالذيالزمن

دقةبالقليلةالدقائقهذهخاللأدائكعنانطباعاتهكللتسجيلزمالئكأحد

.مراتعدةالمحاولةهذهكرر..سجلهفيمابموضوعيةوناقشه

إغالق

:6تدريبً

لقضاءًأيًاألساليبًاآلتيةًأفضلًفيًا,ًدخلتًالفصلًفوجدتًضوضاءًوشوشرة

:عليهاًوجعلًالتالميذًينتبهونًللدرسً

.وتكررهاًبصوتًأعلىً"ًسكوت"أنًتصيحًبصوتًعالً.1

ثمًتتكلمًبصوتًمنخفضًحتىًتدخلًف.2  ً يًأنشطةًأنًتسكتًلفترةًوتظلًهادئا

.التدريس

لدروسًجربًهذينًاألسلوبينًفيًفصلينًمختلفينًعندماًتقومًبتدريسًأحدًا

.وأكتبًأيهماًأفضلً

إغالق

عودة



:األسئلةاستخدام-2

كماينالهباألمرليست(التدريستخطيطتتبعالمرحلةوهذه)األسئلةصياغة

هذهأننرىونحن,بمكانالسهولةمنليسالفصلفياألسئلةتلكتوجيهأن

لدىخاصةنادرةعملةالجيدفالسؤال,التدريسمهاراتأهممنتعتبرالمهارة

اباتاالستجيثيرالاألسئلةمنوالكثير,بالتدريسالعهدحديثيالمعلمين

.التالميذمنالمتوقعة

والستخدامعامبوجهللتدريسهامشرطالعلميةالمادةغزارةبأنونذكرك

ثرتوأنقصدهالذيالنوعمنسؤاال ًالتالميذسألتفإذا,خاصبوجهاألسئلة

لمامالخاطئمنالصحيحعلىتحكمفكيف,متنوعةإجاباتهموجاءتتفكيرهم

القريبةاألخرىالمجاالتفيعامةوثقافةتخصصكفيكافيةمعلوماتلديكيكن

.منه

البالطمنالكثيرالعمليةالتربيةعلىاإلشراففيخبرتنامنالحظناولقد

بالطالجهلهووالسببصحيحةإجاباتيذكرونتالميذا ًيخطئونالمعلمين

.التلميذيذكرهاالتيبالمعلومةالمعلم

:10تدريب

كبيرةورقةاحضر..أخرىحصةلحضورتخصصكمادةمعلميأحداستأذن

:أدناهالموضحكالشكلللفصلكروكيا ًشكال ًفيهاوارسم

المربعفي()عالمةضع,األسئلةعناإلجابةفيالمشاركينالتالميذحظال

.المشاركالتلميذمكانيمثلالذي

شاركالذيمنتعرفأنتستطيع()عالماتطريقوعنالدرسنهايةفي

أكتب,اإلطالقعلىيشاركلمالذيومنالمراتعددوكممرةمنأكثرأومرة

.إليهاتتوصلالتيالنتائجفيرأيك
إغالق

تلميذ30الفصل

المعلم

ةالسبور

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

10تدريب9ًتدريب8ًتدريب7ًتدريبًتنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:7تدريب

يقومماالحظ,معهالحصصإحدىلحضورتخصصكمادةمعلميأحداستأذن

درساللتسجيلصغيرجهازواستخدام,األسئلةعلىمركزا ًأنشطةمنبه

.المعلممنضدةعلىالجهازهذاضع,

يالتاألسئلةعددوحدداسمعهثمالحصةانتهاءبعدبدايتهإلىالشريطأعد

ميلزإليهيتوصلبماإليهتوصلتالذيالعددقارن–الدرسأثناءألقاها

.الشريطنفسسمعلك

إغالق

:8تدريبً

يفتصنحاولاألسئلةنوعيةعلىمركزا ًالسابقالشريطنفسإلىاستمع

:التاليةاألنواعإلىاألسئلة

.الأوبنعماإلجابةتتطلبأسئلة

هاعرفأنسبقمحددةجملةأوكلمةعنعبارةبسيطةمعلومةتستدعيأسئلة

.التالميذ

.أسئلةًتثيرًالتفكيرًولهاًأكثرًمنًإجابةً

:اكتبًهذهًاألسئلةً

أسئلةًتتطلبًاإلجابةًبنعمًأوًالً•

أسئلةًتستدعيًمعلومةًبسيطة•

أسئلةًتثيرًالتفكير•

إغالق

:9تدريب

التيوانيالثثمساعتكفيالثوانعقربالحظ,السابقالشريطنفسإلىاستمع

كررمثلسؤالالفترةهذهاحسب,اإلجابةفيللتفكيرللتالميذالمعلميتركها

.الفترةهذهمتوسطاحسب,أخرىأسئلةألربعةحساباتك

إغالق

التالي



أنقرًهناًلقراءةًالمالحظات

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

تنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

نوجهًنظركًإلىًبعضًالممارساتًالتيًيمكنكً(11ً)قبلًأنًتمارسًالتدريبًرقمً

كةًفيًاالستفادةًمنهاًفيًتحسينًنوعيةًإجابةًتالميذكًوتشجيعهمًعلىًالمشار

أثناءًممارستكًللتدريبًرقمً,ًإجابةًاألسئلةً (ً:11)تذكرًهذهًالمالحظاتًجيداً 

:11تدريب

,لةاألسئفيالسابقةالمالحظاتمراعيا ًتخصصكمادةدروسمندرسا ًخطط

تكاسيمسجلواستخدم..لكوزميلالفصلمعلمأمامالدرسهذابتدريسقم

(10)رقمالتدريبفيكالموضحللفصلكروكيا ًمخططا ًزميلكوليستخدم

دقيقةعشرينتتجاوزالمدةبتدريستقومأنحاول,التالميذمشاركاتويسجل

نقاطوحددالكاسيتمسجلإلىاستمع..الدرسإلكمالالفصلمعلموتدعو

معهإليتتوصلماناقش.السابقةالمالحظاتضوءفيلديكوالضعفالقوة

.التالميذمشاركاتحولسجلهمامعهوتدارسزميلك

:(1)محاولة

:القوةنقاط

:الضعفنقاط

:التالميذمشاركاتحولمالحظات

:(2)محاولة

:القوةنقاط

:الضعفنقاط

:التالميذمشاركاتحولمالحظات
إغالق

عودة11تدريبً



1
مفهومةالمعنىواضحةسؤالكصياغةاجعل

ذلكتموي,فهمهافيالتالميذيختلفالبحيثالمقصد

,نزلالمفياألسئلةهذهوكتابةللدرستخطيطكأثناء

.مرةمنأكثرلكزميلومعنفسكمعالصياغةراجع

2
همنواستبعدذلكأمكنكلماقصيرا ًالسؤالاجعل

لدىمألوفةالغيرالكلماتتستخدموال,الزائدةالكلمات

.التالميذ

السؤالتجعللدرجةالفصلهدوءمنتأكد

ضلالمفغيرمنألنهالتالميذكلقبلمنمسموعا ً

.السؤالإلقاءتعيدأن

3

4

5

6

7

الذيأواإلجابةفيأخطأالذيالتلميذتشجيعيمكنك

اتالكلمبعضباستخداموذلكمكتملةغيرإجابةأعطى

إعطاءيمكنك–أخرىمرةفكر:مثلاللبقةاللفظية

.الوقتمنمزيدا ًفكرتإذاأفضلإجابة

ابةلإلجمعرفتهدونأخطأالذيالتلميذتركيجبال

رفوينص,أجلسلهالمعلميقولمافكثيرا ًالصحيحة

ميذالتلهذامتابعةالضروريفمن..الدرسلمتابعةعنه

فياركةوالمشالتفكيرعلىقدرتهوتنميةتفكيرهلتوجيه

.الصفيةاألسئلة

الذيالوقتقلةيعنياألسئلةعددكثرةأنتذكر

هذهفيالتوازنبدقةفاحسمللتفكيرسيخصص

.القضية

–فهم–تذكر)السؤاليتضمنهاالتيالقدراتحدد

أساسهاعلىليمكنك(تقويم–تركيب–تحليل–تطبيق

ليسإذ,للتفكيرللتالميذستمنحهاالتيالفترةتحديد

عودة.امحقيقةالتلميذليتذكرثوان5تنتظرأنالمعقولمن



مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

تنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:التعليميةوالموادالوسائلاستخدام-3

أهميةحولالمعلوماتمنالكثيرعرفتالتدريسطرقلمقرردراستكمن

منلرغماوعلى,للتلميذالحسيةالخبراتتوفيرفيالتعليميةوالموادالوسائل

يستخدمونالالمختلفةبمراحلهاالمدارسفيالمعلمينمنالكثيرتجدذلك

توفيريفجهدأدنىببذليهتمونالبل,التدريسفيالتعليميةوالموادالوسائل

.عليهاالحصولأوالوسائلهذه

ويعملالتعليميةوالموادالوسائلالستخداميتحمسالمعلمينبعضفإنذلكومع

.دائمةةبصفللعملصالحةعليهاوالمحافظةوصيانتهالتوفيرهاوسعهفيماكل

نجدامفكثيرا ً,مهارةمنيخلوالأمرالتعليميةوالموادالوسائلاستخدامأنإال

ثيرةكوكانتالدرسفيتعليميةوسائلأوموادعدةاستخدمقدمتحمسا ًمعلما ً

تركيبتبسيطلنموذجا ًالمعلميحضروأحيانا ً,التالميذانتباهشتتتأنهالدرجةجدا ً

وضوحوءوسالفهمالتباسيسببمماتعقدا ًأكثرالنموذجفيكونللتالميذمعقد

.التالميذلدىالمفاهيم

:12تدريب

عنمسبقا ًواسأله,معهدرسلحضورتخصصكمادةمعلميأحداستأذن

مناستخدامهيمكنفيماوفكرالدرسمادةعلىاطلع,الدرسموضوع

ريرا ًتقوأكتبالدرسأحضرثممسبقا ًالدرسفيتعليميةوموادوسائل

:اآلتيةالجوانبيتضمنمختصرا ً

يهفأنتفكرتمااستخدموهل؟التعليميةوالموادالوسائلالمعلماستخدمهل

؟مسبقا ً

تجهيزاتوجودلعدماستخدامهافيوفشلتعليميةمادةأووسيلةأحضرهل

؟الخ..للصقأوللتعليقاداةأوللتشغيل

رسللدمناسبةوبياناتوشكلحجمذاتالتعليميةالمادةأوالوسيلةكانتهل

؟التالميذولعمر

سياقمنبالضبطالمناسبالوقتفيالتعليميةالمادةأوالوسيلةعرضكانهل

؟الدرس

وهل؟ذالتالميانتباهشتتبحيثكثيرةالتعليميةالموادأوالوسائلكانتهل

نهعالبعضفانصرف,التالميذأمامإليهاالحاجةانتهاءبعدالمعلمتركها

؟إليهابالنظر
إغالق

13تدريبً 12تدريبً

:13تدريب

,الدروسأحدتدريسفيمشاركتهعلىتخصصكمادةمعلميأحدمعاتفق

ببعضأنتتقومثمللدرسبالتقديمالمعلميبدأبحيثللتدريسخطةضع

راعيا ًمتعليميةموادأووسائلاستخدامعلىتعتمدالتيالتدريسإجراءات

عنالتدريسمدةتزيدالبحيث(12)رقمالتدريبخاللمنإليهتوصلتما

علىالعشرينالدقائقهذهفيركز..الدرسالمعلميكملثمدقيقة20

..التعليميةالموادأووالوسائلالسبورةمعالجيدالتعاملجانب

لبياتالسأهمحدد..تفصيليةمالحظاتوتسجيلدرسكلمتابعةزمالئكأحدادع

أخرىحصةفيالعملوكررإتقانهاأجلمنالدرسإعادةإلىتحتاجالتي

األمرأنوالحظ,التعليميةوالوسائلالموادمنعينةمعالتعاملتتقنحتى

.التعليميةوالموادالوسائللتنوعنظرا ًأكثرلتكراريحتاج

إغالق

عودة



:العربيةاللغةاستخدام-4

منمعيسالمنزلفيفالطفل,األيامهذهمحدقا ًخطرا ًتواجهالعربيةلغتناإن

لبأغفياللهجةنفسالتلفزيونفييسمعكما,السائدةاللهجةوالديه

تحدثيأنيستطيعالالمعلمترىالمدرسةفياآلخرالجانبوعلى,األحيان

علىثراأليكونأننتوقعفماذادقيقتينأودقيقةلمدةسليمةعربيةبلغة

؟النشء

حسينتفيلكمفيدةجربناهاأنسبقوالتيالتاليةالتدريباتتكونأننرجو

.السليمةالعربيةاللغةاستخدامعلىقدرتك

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

16تدريب15ًتدريب14ًتدريبًتنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:14تدريب

يأفيمعهتتحدثأنحاولأصدقائكأوزمالئكأحدمعتجلسأوتمشيعندما

غةاللباستخدامأيضا ًعليكيردأنمنهوأطلبالعربيةباللغةموضوع

.الصحيحة

القاعةمنخارجا ًأحمدزميلكورأيتمحاضرةمنانتهيتأنكافترض:مثال

:كالتاليحديثبينكمايدورأنالممكنمن

؟أحمدياذاهبأنتأينإلى:س

.المقصف:ج

؟اآلنمحاضرةلديكأليس:س

.الساعةربعحواليبعدولكنبلى:ج

؟باألمسوعدتنيكماالمحاضرةليأحضرتهل:س

.المنزلفيمساءإياهاأعطيكوسوفالسيارةفيولكنها,نعم:ج

يفسواءشتىمناسباتفيالمحاولةهذهوكرر,أمكنكلماالحديثإطالةحاول

إغالق.السيارةأوالمنزلأوالمعهدأوالكلية

:15تدريبً

ثالحديتتبادالأنعلىلكزميلمعواتفقشريطعلىيحتويمسجال ًجهز

ببالهيخطرموضوعأيهويختارأنعلىمختلفةموضوعاتفيارتجاال ً

ضوعا ًموأنتتختارثم..فورا ًحديثكوتسجلعنهالحديثفتبدألكفيذكره

لحديثامدةتقلالأنحاول,فورا ًوتسجيلهعنهبالحديثهوفيبدأبهوتخبره

.دقائقخمسعن

.الدقيقةفياألخطاءعددكتابةوسجالالتسجيلاسمعا

خطأ15=دقائقخمسفياألخطاءعدد:مثال

أخطاء3=15/5الدقيقةفياألخطاءعدد

؟التدريببتكراراألخطاءعددتقلهلمراتعدةالتدريبهذاكرر

خطأ=دقيقة/األولالتدريبفياألخطاءعدد

خطأ=دقيقة/الثانيالتدريبفياألخطاءعدد

خطأ=دقيقة/الثالثالتدريبفياألخطاءعدد
إغالق

:16تدريبً

علىًاستأذنًأحدًمعلميًمادةًتخصصكًفيًتدريسًجزءًمنًالدرسًبتنسيقًمعه

غةًالعربيةًحاولًاستخدامًالل,ًأالًيتجاوزًفترةًتدريسكًعشرينًدقيقةًعلىًاألكثرً

الشريطًسجلًحديثكًبواسطةًمسجلًكاسيتًواستمعًإلى,ًالسليمةًفيًالتدريسً

علىًاألخطاءًفيًاستخدامًاللغةًوأحسبًالزمنًالكليًوع ددًعقبًالحصةًمركزاً 

.األخطاءًثمًأحسبًعددًاألخطاءًفيًالدقيقةً

كررًهذهًالمحاولةًفيًحصصًأخرىًحتىًتشعرًبنقصانًعددًأخطائكًورضاك

.عنًنفسكًفيًاستخدامًاللغةًالعربيةًالصحيحةًفيًالتدريسً

إغالق

التالي



أولالجمفيسواءمستوياتذاتهاالعربيةاللغةأنإلىانتباهكنلفتأننود

عباراتبالتالميذقبلمنمفهومةتكونالالتيالعبارةتبسيطويمكنكالكلمات

.عاميةغةلوليستلغويا ًسليمةأيضا ًولكنهاأبسطوجملكلماتباستخدامأخرى

يفمستوىمنإليهوصلتوماتعلمتهماانتقالضرورةسبقماإلىنضيف

؟ذلكتحدثفكيف,تالميذكإلىالعربياللغةاستخدام

اءأثناستفساراتهأوأسئلتهالتلميذتصوغبأناهتمامكهيخطوةأوللعل

,سليمةبيةعربلغةأيضا ًأسئلتكعنيجيبوأن,السليمةالعربيةباللغةالدرس

تساعدهوذلكإلىالتلميذنظرفتوجهالنقطةهذهعندمتأنيةوقفةتقفأنبدوال

.االتجاههذهفياالستمرارعلى

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

17تدريبًتنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:17تدريب

:علىمركزا ًبتدريسهوقمتخصصكمادةمندرسا ًخطط

.التدريسفيالصحيحةالعربيةاللغةاستخدام.1

حيحةصعربيةبلغةوإجاباتهماستفساراتهمصياغةعلىالتالميذمساعدة.2

.

عمالشريطإلىاستمعثمكاسيتمسجلبواسطةالفصلفييدورماسجل

..التدريبتكرارعندمنهااالستفادةيمكنالتيمالحظاتكوحدد,زميلك

عربيكمعلمنفسكعنبرضاكتشعرحتىأخرىدروسفيالعملكرر

إغالقالعربيدرس

عودة



:التعزيز-5

األعباءمخضفييهملونهأنهمإالالتعزيزبأهميةالمعلمينمنالكثيراقتناعرغم

.التدريسأثناءالمعلمبهايقومالتيالمتنوعة

هامةكمهارةالمهارةلهذهاكتسابكوأهميةالتعزيزأهميةعلىنؤكدأنناإال

بيننسانيإتفاعلكعمليةاألساسيةخصائصهأحدالتدريسيفقدبدونهاوأساسية

.والتلميذالمعلمهماطرفين

عزيزتمهارةتكسبكأننأملالتيالتدريباتبعضفيمباشرةاآلننبدأدعنا

.التلميذسلوك

أوأسبالرالمختلفةالحركاتفيهتستخدمالذيلفظيالغيرالتعزيزأنحظال

حديثهةمقاطعدونالتلميذسلوكتعزيزأجلمناألحيانأغلبفييستعملاأليدي

آخراتجاهفيكالمهفييعدلأونفسهاالتجاهفيسواءالحديثفييستمربحيث

.دقةأكثر

رتيبا ًحيصبالحتىمتنوعا ًالتعزيزيكونأنالضروريمنأنهتعرفأنويجب

عشراتويكررها"ممتاز"مثلواحدةكلمةيستخدمالمعلمينفبعضوممال ً

..الدرسأثناءالمرات

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

تنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

تدريبات

عودة



20تدريبً

21تدريبً

22تدريبً

23تدريبً

24تدريبً

عودة



20تدريبً

21تدريبً

22تدريبً

:20تدريب

رسمأوالسبورةعلىمسألةحلمثل,منهطلبتهعملبتنفيذالتالميذأحدقام

خدمتستأنيمكنكلماتثالثةأكتب,وجهأكملعلىالتلميذأداءوكان..شكل

.لكزميلكتبهمامعالكلماتهذهقارنثم,التلميذلسلوكلفظيةكمعززات
23تدريبً

24تدريبً

عودة



20تدريبً

21تدريبً

22تدريبً

:21تدريبً

تعزيزًكماًإنًاستخدامًالتعزيزًاللفظيًمعًالتعزيزًالحركيًيقويًبالًشكًمنًأثرًال

فاإلشار  ً كانًنوعهًقدًيفيدًأيضا  ً ةًباإلصبعًأنًوجودًأكثرًمنًنمطًمنًالتعزيزًأيا

.لالستمرارًيمكنًأنًيصحبهاًنمطًغيرًلفظيًًآخرًكاالبتسامةًمثالً 

23تدريبً

24تدريبً

عودة



20تدريبً

21تدريبً

22تدريبً

:22تدريب

ذلكعلىالتالميذمنعددوأجابالتفكيريتطلبسؤالبطرحالمعلمينأحدقام

:اليةالتالتالميذإلجاباتلفظيبمعززمقترنا ًلفظيا ًمعززا ًأكتبالسؤال

جيدةإجابة

صحيحمنهاجزءإجابة

المطلوبعنبعيدةإجابة

ريسالتدطرقمادةأستاذأوالعمليةالتربيةفيمشرفكعلىكتبتهماأعرض

.بالحركاتاللفظيغيرالمعززلهمثل

23تدريبً

24تدريبً

عودة



20تدريبً

21تدريبً

22تدريبً

:23تدريب

وعنعنمعبرةتبدوبحيثالصوتنبراتاستخدامعلىالتدريبهذافيركز

عندماوتكصلتسجيلكاسيتمسجلاستخدم,ايجابيا ًأوسلبيا ًكانإذاالتعزيز

:(الفصلفيتقولهاأنكتخيل)اآلتيةالكلماتتقول

معقولبأسال

جيدرائع

أكثرفكرمدهش

صحيحممتاز

ممكنأحسنت

تناسبا ًومالمعنىعنمعبرا ًصوتككانهللترىلكزميلمعالشريطإلىاستمع

.كلذلالحاجةعندالتدريبوأعدذلكحولزميلكرأيإلىاستمع؟تقولهمامع

23تدريبً

24تدريبً

عودة



20تدريبً

21تدريبً

22تدريبً

:24تدريب

ماذكرتثمصغيرةورقةفيواكتبهاالتعزيزحولأفكارمنتعلمتهمناستجمع

علىتخصصكمادةمعلميأحدمااتفق,التعزيزحولمهاراتمناكتسبته

علىركز..دقيقةعشرينلمدةوذلكتخطيطهبعددرسمنجزءتدريس

الذينميذالتالاشتراكعلىأيضا ًركز,اللفظيةوغيراللفظيةالمعززاتاستخدام

.الفصلداخلالمناقشةفيمشاركتهميندر

زاتالتعزيليسجلزمالئكأحدوادع,كاسيتمسجلعلىتدريسكفترةسجل

مالحظاتإلىاستمعثم,التسجيلشريطإلىاستمعا,لكاللفظيةوغيراللفظية

.الصغيرةالورقةفيكتبتهبماوقارنهزميلك

23تدريبً

24تدريبً

عودة



:والصوتالحركةتنويع-6

يةالمرئالمثيراتبتنويعيسمىماإلىوالصوتالحركةفيالتنويعيهدف

تحواذاالسبهدفالمعلمبهايقومالتياألفعالجميعهيو,للتلميذوالمسموعة

فيدالمقصوالتغييرطريقعنوذلك,الدرسسيرأثناءالتالميذانتباهعلى

.الدرسعرضأساليب

,يةاللفظالالزماتخاصةبالالزماتيسمىماالمثيراتبتنويعالصلةووثيق

طيب–كيفشايف)مثلداعبدونيكررهاماكثيرا ًكلماتلهالمعلمينفبعض

إلىاألحيانبعضفيالالزمةتكرارمراتعدديصلوقد(جدا ًعظيم–وبعدين

.تقريبا ًالدقيقةفيمرةبمعدلأيوالواحدةالحصةفيمرة40

تجددوقمعلمهمفيعيبإلىالتالميذنظرتلفتأنهاإذمستحبةغيروالالزمات

منهكرريتبمايسمونهأي(كيفشايف):معلما ًيسمونمامدرسةفيتالميذا ً

يكلدكانإذالترىالتاليبالتدريبالقيامإلىنوجهكسوفولهذا,الزماتمن

منالالزماتمنالتخلصبأنالعلممعوجداتإنمنهاالتخلصولتحاولالزمات

.مستحيال ًليسأنهإلىجدا ًالصعبةاألمور

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

28تدريب27ًتدريب26ًتدريب25ًتدريبًتنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:25تدريب

مادةمنيكونأنيشترطال)فيهاتتدربالتيالمدرسةمعلميأحداستأذن

ثميدا ًجلديهوالصوتيةالحركيةالمثيراتراقب,درسا ًمعهلتحضر(تخصصك

:يليفيمامالحظاتكسجل

تمشىي–بسرعةيتمشى–ثابتمكانفيواقف–جالس)الفصلفيالحركة

(ذلكغير–معينلهدفالسبورةنحوببطءيتمشى–هدفبدونببطء

:مالحظات

حيانا ًأالفصلآخرفيمسموعغيرلكنهمعتدل–جدا ًعالي–منخفض)الصوت

–داعبدونمتنوع–واحدةوتيرةعلى–دائما ًالفصلفيومسموعمعتدل–

حوالفروالتعزيزبالتدريسومرتبطمتنوع–الحصةمواقفحسبمتنوع

(..ذلكغير–صمتفتراتوجود–والغضب

:مالحظات

إغالق

:26تدريب

دةلمالدرسمنجزءبتدريستقومأنعلىتخصصكمادةمعلميأحدمعاتفق

مركزا ًريسالتدفيابدأالمعلميقدمكوعندماجيدا ًللدرسخططتقريبا ًدقيقة20

كلزميال ًوادعتسجيلجهازبواسطةصوتكسجل..المثيراتتنويععلى

..الفصلفيحركتكحولالسابقالتدريبفيتسجيلهاتمكمامالحظاتهلتسجيل

قنتأتبأنكتشعرحتىالمحاولةوكررزميلكمالحظاتوإلىصوتكإلىاستمع

.الفصلفيوالصوتالحركةتنويعمهارة

إغالق

:27تدريب

منآخرشريطوإلى(26)التدريبفيسجلتهالذيالشريطإلىاالستماعأعد

ركز..االستماعلمشاركتكزمالئكأحدأدع,السابقةتدريسكفتراتتسجيالت

إن)اكتشافهاعلىمنكأقدرفهوزميلكوأسألالالزماتعلىللتعرفأذنك

(وجدت

:هناالزمةكلماتمنتجدهماأكتب

:28تدريب

(فقطالزماتلديهملمن)

ريسبالتدلتقومتخصصكمادةمعلميأحداستأذنالزمتكعلىتتعرفأنبعد

أنزميلكمعواتفقالالزماتتجنبعلىالتدريسأثناءركز,دقيقة20لمدة

سعليأنمثلالالزمةسماعهعندمابعالمةإليكليشيرالفصلآخرفييجلس

.الالزمةالكلمةاستخدامبدونحديثكوتعيدفتتنبهمنخفضبصوت

.التدريبهذافيبالتوفيقلكودعواتناالمحاولةهذهكرر

إغالق

إغالق

عودة



:الزمنيةبالخطةالتقيد-7

دقأو..القادمةالحصةحديثناسنكمل:ويقوليتكلموالمعلمالجرسدق

؟أسئلةأي:للتالميذوقالالدرسشرحمنلتوهالمعلمانتهىعندماالجرس

زمنتوزيعيفخطيرا ًعيبا ًهذايعتبرمشابهةأخرىحاالتوفيالحالتينكلتافي

بالخطةيتقيدأنالمعلمعلىفيجب,المختلفةالتدريسنشاطاتعلىالتدريس

.الدرسأهدافمنهدفكللتحقيقوضعهاالتيالزمنية

سالجردقعندينتهيالذيمنحاال ًبأفضلمبكرا ًدرسهينهيالذيوليس

هاءواالنت..المطلوبةالمهامإلنجازالوقتتنظيمعدممنحالةعنيعبرفكالهما

أنيظنونأنهمإذالجددوالمعلمينالمتدربينالطالبلدىمنتشرةسمةالمبكر

مضىماأنوتجدعندهممايقولونماوسرعانالمعلوماتإلقاءهوالتدريس

..همطالبويمليملواحتىويكررونفيكررونالساعةربعيتجاوزلمالوقتمن

اغباتالمشفيالبدءإلىالتالميذتعدوالتيالرئيسيةاألسبابأحدالمللوهذا

.المعلمعنواالنصراف

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

29تدريبًتنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:29تدريب

ةالزمنيالخطةوحددكامالدرسا ًتخصصكمادةمعلميأحدمعباالتفاقخطط

.األهدافمنهدفكلتحقيقيستغرقهاأنينبغيالي

كلمناالنتهاءتحاولبحيثفترةكلوراقبهاامامكساعةضع,بالتدريسقم

.المحددالوقتفيالدرسمناالنتهاءثمومنهدف

اجباتالوعنلطالبوالستفساراتللتقويميتسعأنيجبالحصةزمنأنالحظ

ألوراقابعضتوزيعأوالغيابكحصرالروتينيةباألعمالالقياموكذاالمنزلية

.الخ..التالميذعلىاإلدارية

ولاألالتدريبأنهوهوآخرجانبفيلكمفيدالتدريبهذاأنوأعلمالعملكرر

إلىواستمعمالحظاتكدون,كاملةحصةخاللبالتدريسفيهستقومالذي

.القادمةالمراتفيمنهالتستفيدالعمليةالتربيةفيومشرفكزميلكمالحظات

إغالق:المستفادةالمالحظات

عودة



:تنسيقًإجراءاتًتنفيذًالدرسً-8

غرضبتتمالتياألعمالكافةوتتضمن,؟متنوعةالتدريستنفيذإجراءاتإن

قويملتالمعلمبهايقومالتياألعمالأيضا ًتتضمنكما..الدرسأهدافتحقيق

.الغيابكحصرالروتينيةاألعمالإلىباإلضافةهذا,األهدافتحقيقمدى

األهدافتحقيقعلىبالعملالخاصةاإلجراءاتوخاصةاألعمالهذهوتنسيق

منتفادةاالسببساطةيعنيوهو..للمعلمبالنسبةجدا ًمهمعملتحقيقهاوتقويم

.منطقيةمتسلسلةبصورةالدرسإخراجفيالتدريسمهاراتكافة

تجربةوالالخبرةعلىيعتمدالتدريستنفيذإجراءاتتنسيقلمهارةاتقانكإن

عامينأوشهرينأوأسبوعينفيماهرا ًمعلما ًتصبحأنتتوقعوال..المتكررة

ستوىمإلىالوصولفييرغبمعلمبهايقومالتيالممارسةإلىيحتاجفاألمر,

.جيدأداء

مهاراتًتنفيذًالتدريسً

استخدامًالوسائلًالتعليمية

التمهيد

استخدامًاألسئلة

استخدامًاللغةًالعربية

التعزيز

تنويعًالحركةًوالصوت

التقيدًبالخطةًالزمنية

30تدريبًتنسيقًإجراءاتًتنفيذًالتدريس

:30تدريب

بقسماالستعانةحاولبتدريسهوقمتخصصكمادةدروسمندرسا ًخطط

التعليميةالوسائل

إغالق

عودة


