
 

 

طشائق التذسيس 

 العبهة

 الوحبضشة الثبلثة 

 هفهىم ههبسات التذسيس 3-1

 هكىًبت ههبسات التذسيس3-2

 التخطيط 3-2-1

 التٌفيز 3-2-2

  التقىين 3-2-3

 أعذاد

األستبر الوسبعذ سشىاى هحوذ 

 الهبشوي

 

 بوهبسة التذسيس س:هبرا ًقصذ

المهارة اصطالحاً : السرعة والدقة فً أداء عمل من اإلعمال مع االقتصاد فً الوقت  �

 المبذول النجازه سواء كان بسٌط أو مركب .

التً ٌظهرها المعلم فً نشاطه التعلٌمً داخل  السلوكٌات التدرٌسٌة الفعالةهً مجموعة    

الصف أو خارجه فً شكل تحركات لفظٌة أو غٌر لفظٌة ,تتمٌز بعناصر السرعة والدقة فً 

األداء وتٌسر للعملٌة التعلٌمٌة تحقٌق أهدافها المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة سواء بفعل مثٌر 

 معٌن أو بصورة تلقائٌة .

 المهارات اآلتٌة:التخطٌط وتتضمن  -أوال



 

 

 مهارة صٌاغة األهداف التعلٌمٌة  -أ 

  أن تعطً أفضل تعلم بواسطة تقوٌم دقٌق ٌتصف بالموضوعٌة ومرونة  –مبرراتها

 عالٌة لتحرك المعلم تساعده على التفرد.

  المواد التعلٌمٌة المنشورة -المجالت العلمٌة المتخصصة-المنهج المدرسً –مصادرها

 زمالء العمل  –

  تؤكد –قابلة للقٌاس والتقوٌم –تصف نواتج التعلم -قابلة للفهم-الوضوح –خصائصها

 على سلوك التلمٌذ 

 

 مهارة تحلٌل المحتوى وتنظٌم التتابع -ب

التمارٌن المساعدة المتدرجة تحدٌد العناصر الفرعٌة الالزمة لتحقٌق الهدف الرئٌس :  .1

 بالصعوبة

زاء وصوالً إلى الكل مثل محاولة تحلٌل المهارات الحركٌة : إي تقسٌم الكل إلى أج .2

 بناء بٌت بواسطة لعبة المكعبات 

 تحلٌل المحتوى المعرفً  .3

الوصول إلى مفردات المقرر الدراسً أو إحصاء المعلومات األساسٌة فً المقرر  �

 الدراسً إي تجزئة المحتوى إلى مكوناته . 

 أهمٌة تحلٌل المحتوى للمعلم

 التعرف على جزٌئات الموضوع . .1

 عملٌة صٌاغة أهداف الدرس بصورة دقٌقة ومحددة  . تسهٌل .2

 تسهٌل عملٌة اختٌار طرٌقة التدرٌس . .3

 تسهٌل عملٌة اختٌار األنشطة والوسائل التعلٌمٌة . .4

 ٌساعد فً ترتٌب وتنظٌم معلومات التدرٌس . .5

 شاملة . تحصلٌهٌساعد فً بناء اختبارات  .6

 درس ضعٌفة ٌساعد فً إثراء معلومات الدرس إذا كانت معلومات ال .7

 ٌنمً الخبرة لدى المعلم بكل ما تحتوٌه المادة العلمٌة . .8

 ٌسهل عملٌة التقوٌم وٌحقق شمولٌتها . .9



 

 

 تفتح المجال إمام المعلم إلبداء رأٌه ألفكار وموضوعات الدرس  .11

 أهداف تحلٌل المحتوى

 إعداد الخطة الفصلٌة والٌومٌة . .1

 اشتقاق األهداف التدرٌسٌة . .2

 التعلم المناسبة . اختٌار استراتٌجٌات .3

 اختٌار الوسائل والتقنٌات التعلٌمٌة المناسبة . .4

 الكشف عن مواطن القوة فً الكتاب المدرسً لتعزٌزها وموطن الضعف لعالجها . .5

 تصنٌف عناصر المحتوى لتسهٌل عملٌة تنفٌذ الدرس .6

 بناء االختبارات التحصلٌة الشاملة للمقرر الدراسً .7

 المتعلممهارات تحلٌل خصائص  -ب

 تحلٌل القدرة العقلٌة أو مستوى النمو العقلً للتالمٌذ . - �

 ٌمكن االعتماد على مراحل النمو العقلً لنظرٌة جان بٌاجٌه  �

سنة )الشًء موجود فقط عندما ٌراه الطفل أو 2-مرحلة الحس حركة من العدم  .1

 ٌلمسه ( .

تتكون األفكار فٌها –سنوات  7-2مرحلة ما قبل العملٌات )التفكٌر الرمزي( من  .2

 البسٌطة والصور الذهنٌة لدى األطفال .

 ٌتحرر الطفل من التمركز حول الذات  -سنة 11-7مرحلة العملٌات العٌانٌة من  .3

ٌستطٌع -وحتى حضور األجل  – 11مرحلة العملٌات الشكلٌة )الذكاء المجرد (  من  .4

 ٌنمو التفكٌر المجرد-إن ٌعالج القضاٌا  

 مهارة تخطٌط الدرس -ج

ٌتناول مادة دراسٌة بأكملها , خطٌط طوٌل المدى )خطة الدرس الفصلٌة والسنوٌة (  ت .1

أو ٌغطً فترة زمنٌة طوٌلة نسبٌاَ , وٌعطً رؤٌا شاملة لسٌر العملٌة التعلٌمٌة وفق 

أهداف المادة الدراسٌة , وٌنبغً التأكٌد فً الخطة السنوٌة البعٌدة المدى على 

ٌة ,وان ترتبط بخطة زمنٌة محددة باألشهر واألسابٌع األهداف العامة للمادة الدراس

,كما ٌفضل أن ٌشرك المعلم زمالءه المعلمٌن الذٌن ٌشتركون معه فً تدرٌس المادة 

كما ٌحبذ إن تتضمن الخطة السنوٌة مصادر التعلم : الكتب والمراجع والوسائل 

ٌة التً سٌعتمدها التعلٌمٌة واألنشطة والرحالت التعلٌمٌة فضال عن الطرائق التدرٌس

 فً تدرٌس المادة وأدوات التقوٌم 



 

 

وتخطٌط الدرس لحصة واحدة متكاملة تخطٌط قصٌر المدى )خطة الدرس الٌومٌة  (  .2

وفق أهداف محددة إما إذا كانت األهداف التعلٌمٌة مركبة بحٌث ٌتعذر تحقٌقها فً 

الحصة  حصة واحدة فٌمكن إن تنتهً الحصة نهاٌة منطقٌة وتستكمل المادة فً

  وتحقق الخطة الٌومٌة اإلغراض اآلتٌةالالحقة , 

 . تساعد المعلم على تنظٌم أفكاره وترتٌبها 

 .تعد سجال لنشاط التعلم والتعلٌم ٌمكن الرجوع إلٌه للتذكر 

 . وسٌلة ٌستعٌن بها المشرف التربوي فً متابعة وتقوٌم المعلم 

  إنما بمدى توفر المكونات إن الخطة الٌومٌة الجٌدة التقاس بطولها أو بقصرها

المواد -اإلستراتٌجٌة -األنشطة التعلٌمٌة–المحتوى  –األساسٌة :األهداف التعلٌمٌة 

 التقوٌم -التعٌٌنات )الواجبات( -والوسائل التعلٌمٌة

 مهارة التنفٌذ -ثانٌاً 

 ههبسة عشض الذسس وتتكىى هي الوبسات اآلتية : -أ 

مهارة تهٌئة الدرس :وتهدف إلى إثارة اهتمام التالمٌذ وزٌادة دافعٌتٌهم وجذب  .1

 انتباههم وتستخدم مع كل بداٌة لنشاط جدٌد 

 الغرض منها جلب االنتباه +توضٌح أهداف الدرس.– التهٌئة التوجٌهٌة -أ 

 الغرض منها االنتقال من والى -التهٌئة االنتقالٌة -ب 

  تقوٌم ما تعلمه التلمٌذ قبل االنتقال إلى أنشطة جدٌدةالغرض منها  – التهٌئة التقوٌمٌة -ج 

الغرض منها تركٌز انتباه التالمٌذ على الدرس – ههبسة تٌىيع الوثيشات -ة

-التنوع الحركً–أو تغٌٌر إٌقاع الدرس أو التأكد من النقاط الهامة وهً تأخذ إشكال متعددة 

 التنوٌع فً استخدام الحواس .-الصمت-التركٌز

وهً األفعال أو األقوال التً تصدر عن المعلم ٌقصد  الغلق : ههبسة -ج �

 بها أن ٌنتهً الدرس نهاٌة مناسبة 

 ههبسة تصٌيف األسئلة الصفية -2

  أهمٌة األسئلة الصفٌة 

 تساعد على التعلم واالستقاللٌة فً التعلم وكٌف نسال . .1

 تنمً مهارات التفكٌر أالبتكاري والتفكٌر الناقد. .2

 مٌة المٌول واالتجاهات المرغوبة لدى التالمٌذوسٌلة فعالة لتن .3



 

 

  تصنٌف األسئلة بناء على تصنٌف بلوم فً المجال المعرفً ذي المستوٌات الستة–

 التقوٌم-التركٌب-التحلٌل-التطبٌق-الفهم-المعرفة

 ههبسة صيبغة وتىجيه األسئلة الصفية -3

  توجٌهات فً وضع وصٌاغة األسئلة 

 ون أفضل .كلما كانت من بٌن األسطر تك 

 . ًاالستعانة بمصادر أخرى إلى جانب الكتاب المنهج 

 . أن تكون األسئلة المستخدمة فً تقوٌم التالمٌذ من أنواع المستخدمة فً تعلٌمهم 

 مشكالت صٌاغة األسئلة 

 أسئلة نعم ....ال 

 الغامضة ألسئلةا 

 باإلجابةالموحٌة  األسئلة  

 المركبة األسئلة 

 أسالٌب صٌاغة األسئلة 

 األسئلة ذات اإلجابات القصٌرة 

  أسئلة المناقشة 

  استراتٌجٌات توجٌه األسئلة 

 أسئلة اقل وفترات انتظار أطول 

  توزٌع أفضل لألسئلة 

 تشجٌع مشاركة التالمٌذ 

  تحسٌن نوعٌة االستجابات 

 مهارة استثارة الدافعٌة -4

 . استثارة الدافعٌة عن طرٌق األنشطة التً تشبع المٌول واالتجاهات 

 . تدرٌس اإلقران 

  اتفاق المعلم والتالمٌذ على العمل على تحقٌق أهداف تعلٌمٌة محددة –التعاقدات

 ,مقابل السماح لهم بالقٌام بنشاط أو أنشطة ٌرغبون فٌها إفرادا أو جماعات.  



 

 

 مهارة التعزٌز -5

هو إثابة السلوك المرغوب فٌه,والذي ٌزٌد من احتمال تكرار السلوك ,وقد ٌؤثر  �

 اٌجابٌا فً تكراره من قبل تالمٌذ آخرٌن .

 أنواعها �

 .المعززات اللفظٌة :تستخدم بعد إجابة التلمٌذ 

 المعززات غٌر اللفظٌة : الحركات واإلشارات التً تدل اإلحسان والتقدٌر 

 مهارات االتصال والتعامل اإلنسانً -6

 التوحد االنفعالً : إن نضع أنفسنا مكان اإلنسان األخر . -أ 

 م .االحترا -ب 

 الصدق فً التعبٌر عن المشاعر . -ج 

 

 استراتٌجٌات إدارة الصف -7

بأنها مجموعة من األنشطة التً ٌستخدمها المعلم لتنمٌة األنماط السلوكٌة المناسبة لدى 

التالمٌذ وحذف األنماط غٌر المناسبة وتنمٌة العالقات اإلنسانٌة الجٌدة ,وخلق جو 

 اجتماعً انفعالً اٌجابً ,

 األسلوب الذي ٌعتمد على المعلم فقط فً أدارة الدرس بمراحله لطً :المدخل التس -أ 

وإنما معالجة المواقف التسامح وعدم الزجر األسلوب الذي ٌعتمد  خل ألتسامحً :دالم -ب 

 التً تطرأ بروٌة وتفاهم قائم على معرفة السبب والنتٌجة  

األسلوب الذي ٌوفر المواقف التعلٌمٌة القائمة على االستقصاء  مدخل تعدٌل السلوك : -ج 

 وحل المشكالت

 بواسطة اإلقراناألسلوب الذي ٌعتمد التعلم  مدخل الجو  االجتماعً االنفعالً: -د 

 التعاون كأساس لبناء التعلمالذي ٌعتمد  األسلوب:  مدخل عملٌات الجماعة -ه 

 مشكالت إدارة الصف -

 مشكالت تعلٌمٌة : -أ 

 إدارٌة : مشكالت -ب 

 مشكالت فردٌة: -ج 



 

 

 مشكالت جماعٌة:  -د 

 ثالثاً : مهارة التقوٌم

 : إلىالتقوٌم الشامل : وهو التقوٌم الشائع بٌن المعلمٌن وٌهدف  -أ 

 .تقدٌر مدى تحصٌل التلمٌذ أو كفأتهم نهاٌة العام 

  .تزوٌد المعلم بأساس وضع الدرجات بطرٌقة عادلة 

 التلمٌذ. تزوٌدنا ببٌانات لٌطلع علٌها أولٌاء أمور 

 التقوٌم التشخٌصً : -ب �

 وٌهدف إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة : �

 هل ٌعرف التالمٌذ المحتوى قبل تدرٌسه ؟. -أ 

 هل ٌعرف التالمٌذ حقا ما تعتقد أنهم ٌعرفونه ؟. -ب 

 هل ٌتعلم التالمٌذ ما ٌقوم المعلم بتدرٌسه؟ . -ج 

 هل ٌتذكر التالمٌذ ما تعلموه ؟. -د 

 لموه؟ هل ٌمٌل التالمٌذ إلى ما تع -ه 

 


