
  

  

  قراءات يف 
  

  

  

  

  

  

  )برنامج تدريبي للمعلمني اجلدد(
  

  

  إعداد

  هشام بركات بشر حسني/ د

ا رق اوط ذ اأ  

 ا –د ا    

  

  

  

٢٠٠٩ الطبعة الثانية
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  :مقدمة الطبعة الثانية

  

وعة مـن   حقيبة تدريبية لدورة تمهيدية قدمت لمجم     ك تم اعداده ب  هذا الكتي 

المعلمين الجدد المتدربين في مركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمين جامعة           

  م ٢٠٠٨ ، نوفمبر ٢٠٠٧ في نوفمبر الملك سعود بالرياض

  

ورغبة في إتاحة المحتوى التدريبي لمن يرغب من المعلمين، فقد رأينا أن            

  .  به إن شاء اهللا علماًُ ينتفع، ليكونينشر اليكترونيا ويكون متاحاً للجميع

 للمعلمين الجدد أو غير      المحتوى يقدم كدورة تمهيدية    اذ في االعتبار أن هذ    مع األخ 

 كتمهيد لبرامج تدريبية أعمق تكسبهم مهارات أعلى واستراتيجيات أكثـر           المؤهلين

  . ذه وتقويمه وإدارة الصفيفي تخطيط التدريس  وتنف

  

  هشام بركات بشر حسين/ دكتور

  هج وطرق التدريس المساعدأستاذ المنا

   جامعة الملك سعود–كلية المعلمين 

com.hotmail@hbisher  

 ٢٠٠٩ أبريلالرياض 
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  الطبعة األويلمقدمة

   .املعلم عزيزي 

                و  أم        نوز ا ا    ن، وا ا   م 

          ،  ن    و ن طز  نز  ا أط 

             و   ونأن م و  ذو     أ إ  إ 

          ت ار ا         ا  أ ،ط   ه ي

راا.  

  

      ن   ا ا    ا را م       إ ف إ ي

     و   راتا         ك  اة ا ن رس وإدارة اا 

 أ اب  ا ا اة  أم           ، و ا اد 

ا  و ا ا ط   ذ.  

  

؛   ام      أس اح  وم   ار  إن 

وا ا  ون وا دة إا اأ .  

  مك وأ دو ا وا    

  

  هشام بركات بشر حسين/ دكتور 

  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

  امعة الملك سعود ج–كلية المعلمين 

com.hotmail@hbisher

  ٢٠٠٧الرياض نوفمبر 
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  الفهرس 

  

  

  ٥                                                               ختطيط الدرس    : الوحدة األويل

  ٢٨                               اسرتاتيجيات التدريس الوحدة  الثانية    

  ٣٦                   التدريس باستخدام احلاسب اآليل   الوحدة  الثالثة 

  ٤٧                                الفصلإدارة              الوحدة الرابعة 
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أوال
ً

  :أهداف الربنامج التدريبي: 

  : يهدف هذا البرنامج الي تحقيق األهداف التالية

  : العامةاألهداف 

  أن يسهم في تطوير فاعلية األداء التدريسي للمعلم )١

أن يستثير دافعية المعلم  لتحقيق التنمية المهنية)٢

.أن يساعد في تطوير تعلم جميع التالميذ)٣

  :األهداف الخاصة

.أن يمكن المعلمين من استخدام استراتيجيات التدريس المناسبة)١

واسـتخدام التطبيقـات    أن يكسب المعلمين معارف وخبرات فـي تـصميم          )٢

.التكنولوجية التي تساعد في تعلم جميع التالميذ

. أن يكسب المعلمين مهارات استخدام اإلنترنت والتعلم عبر اإلنترنت )٣

  أن يكسب المعلمين مهارات التعلم الذاتي بما يحقق التنمية المهنية المستمرة)٤

ثانيا
ً

  :أدوات الربنامج : 

أساليب التدريب :

 نقاشالحلقات  -  لعب األدوار  -  ورش عمل -

 التقويم أساليب:  

   مشروع تخرج–بحوث العمل -

  البورتفوليو– تقييم األقران –تقرير ذاتي - 

ثالثا
ً

  :مكونات الربنامج : 

  : يتكون البرنامج التدريبي من 

  : مجموعة من الوحدات التدريبية تتناول-أ

تنفيذ الدرس )١

  . التدريستإستراتيجيا)٢

دارة الفصل استراتيجيات إ)٣
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  : مجموعة من األنشطة التدريبية منها –ب 

   مشروعات  -  خطط دروس– تقارير –تقديم بحوث عمل )١

.حلقات نقاش وورش عمل عن بعض الموضوعات )٢

  

رابعا 
ً

  :تقويم الربنامج 

  :يتم تقويم البرنامج باستمرار لضمان أكبر قدر ممكن من الفاعلية من خالل 

 تصميم  - بحوث عمل      – المعلمين بكتابة تقارير     تكليف  :التقويم التكويني   -

  .أنشطة وخطط دروس

  :التقويم النهائي -

   مشروع تخرج – التقرير الذاتي –اختبار األداء          

  

خامسا
ً

  :موضوعات الوحدات التدريبية: 

oالدرسوتنفيذ ختطيط : الوحدة األويل:  

  األهداف التعليمية: األولالدرس 

  لدرسخطة ا: الدرس الثاني 

  التهيئة للدرس: الدرس الثالث

  عرض الدرس واألسئلة الصفية: الدرس الرابع

الوسائل واألنشطة التعليمية: الدرس الخامس

oإسرتاتيجيات التدريس :الوحدة الثانية :  

   المدخل القصصي :السادسالدرس 

 التعلم التعاوني:السابع الدرس 

oالتدريس باستخدام الكمبيوتر : الوحدة الثالثة

  )Word(  مهارات استخدم برنامج معالجة النصوص  :الثامنالدرس 
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 ( م برنـامج العـروض التوضـيحية   مهارات استخدا :التاسـع الدرس  

Power Point(   

 -البحث عـن المعلومـات    (مهارات استخدام اإلنترنت    : العاشرالدرس  

  )مجموعات المناقشة

ـ  (مهارات استخدام    :الحادي عشر   الدرس    إنـشاء  –يالبريد اإلليكترون

  )صفحة أو موقع

oإدارة الفصل: الوحدة الرابعة:  

  أساليب إدارة الفصل: عشرالدرس الثاني 

  مشكالت إدارة الفصل: عشر الدرس الثالث 
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  :حمتويات الوحدة 

  

 ولرس اا :اف اا  

 مرس ارس: اا   

وة اا  ت
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  األهداف التعليمية: ألولالدرس ا

  

  :بعد انتهائك من هذا الدرس يتوقع منك أن تكون قادراً علي أن 

تبين مفهوم األهداف التعليمية

تحدد المصادر التي تشتق منها األهداف التعليمية 

 تحدد خصائص الهدف التعليمي الجيد 

 تحدد مكونات الهدف التعليمي الجيد

رائية سليمةتصوغ أهداف تعليمية بطريقة إج  

  

  : ١نشاط

  ما تصورك عن الهدف التعليمي ؟....  من خالل عملك اليومي كمعلم 

 -  

-   

-   

  : قارن إجابتك بما يلي 

هو وصف لناتج تعليمي سلوكي متوقع حدوثه في نهاية عملية التعلم ويمكن            - 

  .قياسه

 هو كل سلوك يمكن للمتعلم إنجازه بعد االنتهاء من حصة دراسية أو علـي              - 

.دى البعيدالم

 هو وصف لسلوك تعليمي مطلوب حدوثه لدي المتعلم نتيجة مروره بمواقف           - 

  .تعليمية معينة

  : في ضوء المقارنة والمناقشة يمكن تعريف الهدف التعليمي بأنه

-   

-   
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  :٢نشاط 

   ما المصادر التي تستقي منها أهداف تدريسك؟

 -  

-  

-  

-  

   

 زمالئك، ذكروا المصادر    نمعلميال عندما تم طرح السؤال السابق علي مجموعة من       

  :التالية

   المجالت العلمية المتخصصة-         المقرر الدراسي - 

 الـشرائح   – اللوحـات اإلرشـادية      –أدلـة المعلـم     (  المواد التعليمية المنشورة     -

  ...) الكتب –والملصقات 

   زمالء المهنة-

  ناقش إجابة زمالئك موضحاً رأيك؟

-  

-  

-  

-  

  :٣نشاط

  لهدف التعليمي الجيد؟ما خصائص ا

-  

-  

-  

-   
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  : يذكر الزمالء أن من شروط اهلدف التعليمي اجليد ما يلي

  أن يركز علي سلوك التلميذ وليس المعلم-

 أن يصف نواتج التعلم وليس عمليات أو أنشطة التعلم-

.أن يكون واضح المعني قابل للفهم-

. أن يكون قابالً للمالحظة والقياس-

  

  ح وجهة نظرك؟ناقش هذه الشروط ووض

-  

-  

-  

-  

  :٤نشاط 

  :اقرأ األفعال التالية وحدد أي منها قابل للمالحظة والقياس معلالً لذلك 

  القابلية للمالحظة  بلية للقياساالق
  لـــــالفع  م

  ال  نعم  ال  نعم
  لـــــــــالتعلي

            يتذوق١

            يتمكن من٢

            يعالج٣

            إلييميل ٤

            يستدل٥

            كريف٦

            يفهم٧
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-

            يألف٨

            يعتقد٩

            يضع قائمة١٠

            يتحقق من١١

            يستمتع١٢

            يميز١٣

            يحسب١٤

            يجمع١٥

            يطرح١٦

            يضرب١٧

            يحلل١٨

            يتكلم١٩

            يرسم٢٠

            ينتقي٢١

            يشرح٢٢
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-

   :  ٥نشاط

  مي الجيد ؟ ما خطوات كتابة الهدف التعلي-

-  

-  

-  

-  

-   

-  

  

  

  

  

  

  

  :قارن إجابتك مبا يلي

  :خطوات كتابة هدف تعليمي جيد هي 

 وصف محتوي المادة الدراسية  

تحديد األهداف العامة

 ًتقسيم األهداف العامة الي أهداف نوعية أكثر تحديدا

مراجعة األهداف للتأكد من وضوحها ومالءمتها

  ماذا تالحظ بعد المقارنة؟

   
   
   
   

  : تذكر أن اهلدف التعليمي اجليد يتكون من 

  شروط تحقق الهدف+ مصطلح علمي + التلميذ + فعل مضارع سلوكي + أن 

  هدف تعليمي جيد= 
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-

  : ٦نشاط

  ماذا تذكر عن تصنيفات األهداف التعليمية؟

 
 
 
 
 

  

  :تنقسم مجاالت األهداف الي ثالثة مجاالت 

     ويهتم بالعمليات العقلية وعمليات التفكيرالمجال المعرفي 

     ويهتم بالمهارات الحركية والقدرة علي األداءالمجال المهاري

   ل المشاعر واألحاسيس واالتجاهات والقيم والميولويتناوالمجال الوجداني

  .بعد دراستك لهذا النشاط اذكر هدفا يمثل مجال من مجاالت األهداف التعليمية 

-   
-   
-    
-  
-  

  ٧نشاط 

ارجع للمكتبة واختر مجموعة من تصنيفات األهداف التعليمية تمثل المجاالت الثالثة 

  . ل مستوي من مستويات كل تصنيفوقارن بينهم مع كتابة مجموعة أهداف في ك
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  إثرائينشاط 

  :اختر وحدة دراسية في مقرر صف دراسي تقوم بتدريسه وقم بما يلي

 صف محتوي المادة الدراسية التي تعالجها الوحدة 

               حدد األهداف العامة التي ترغب أن يحققها التالميـذ نتيجـة لـتعلم هـذه

.الوحدة

أكثر تحديدا وتكون جيدة الصياغة قسم كل هدف عام كتبته الي أهداف 

         المهـاري    –المعرفي  (راعي أن تكون هذه األهداف في المجاالت الثالثة – 

)الوجداني 

 تقريراً عن عملكقدم
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  خطة الدرس: الدرس الثاني

  

  : أهداف الدرس

  : في نهاية هذا الدرس يتوقع منك أن تكون قادراً على أن

ةتميز بين خطة الدرس والخطة السنوي

 تصوغ خطة درس  

  

  :١نشاط

  قارن بين الخطة السنوية وخطة الدرس ؟ موضحاً عناصر كل منهما؟

 
 
 
 

  

  

  

  :   ٢نشاط

" عامر"حول الهدف من التعليم فقال األستاذ       " حسن"واألستاذ  " عامر"اختلف األستاذ   

إن الهدف من التعليم هو دراسة محتوي الكتاب المدرسي بجميـع وحداتـه وحـل        

بأن تصوره هذا ليس سليماً ألن المواد       "  حسن" مسائله، ورد عليه واألستاذ      جميع

التعليمية بصفة عامة والكتاب المدرسي بصفة خاصة، إنما هي وسـائل لتحقيـق             

  .أهداف معينة هي الهدف من التعليم

 ناقش وجهتي النظر المعروضتين أمامك، وحدد وجهة نظرك معلالً لها

.وموضحا بأمثلة كلما أمكن
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ناقش ما توصلت ايه مع زمالئك في المجموعة .

في تقرير جماعي يعرض أمام باقي المجموعات إليهم ضع أهمٍ ما توصلت .

  

  

  : ٣نشاط 

 هيكل خطة درس  تقوم بتدريسه اكتب

ناقش الخطة مع زمالئك في المجموعة 

اكتب أهم عناصر الخطة وضعها في ملفك الشخصي  

  

  : ٤نشاط

  د ما وظائف خطة الدرس؟ من خالل خبرتك، حد

 
 
 

      

  

  : ٥نشاط

خطة الدرس ال تقاس بطولها أو قصرها وانما بتوافر المكونات األساسية فيها 

  :وهي

األهداف التعليمية   

المحتوي التدريسي  

األنشطة التعليمية   

استراتيجية التدريس   

المواد والوسائل التعليمية   
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-

التقويم   

زلية أو التعييناتالواجبات المن  

  

  

  

  

  

  

  

  

المكونات التي سبق ذكرها يمكنك أن تضيف لها وفقاً لخبرتك ورؤيتك، فهذه      

 آلية المكونات ال تعني أن تتحول عملية تخطيط الدرس إلى روتين ممل أو عملية

 هي مجرد موجهات تفيدك وإنما الرضاء المشرف التربوي أو مدير المدرسة

 أداء عملك بصورة أفضل، وال يمكن إنكار أن كل موقف تدريسي وتساعدك علي

جديد يمثل تحدياً لذكاء المعلم ومهاراته وقدراته، ومواجهة هذه التحديات تتطلب 

  . تخطيط واعي

وتأكد أنه ال يوجد شكل محدد لخطة الدرس فكلها اجتهادات من زمالء سبقوك في 

  .ساسية فثق أن خطة درسك سليمة المجال وطالما أنها تحتوي علي المكونات األ

  

  

  :ظ أن ــــــــالح

  ناقش محتوي النشاط السابق موضحاً وجهة نظرك
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-

   :٦نشاط

 وفقاً لما تعلمته في النشاط السابق؛ اكتب عدة تصورات متنوعة لشكل خطة 

  .تقرير وقدمه للمدربوضع ما كتبت في . الدرس، وقارن بينها

  

  :٧نشاط 

. ناقش مع زمالئك تصورات خطط الدروس المقترحة موضحاً وجهة نظرك

  المناقشة، وقدم عرضاً فعاالً أمام باقي المجموعاتكتب أهم ما خرجت به من وا
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-

  

  التهيئة للدرس:الدرس الثالث 

  

  :بعد انتهائك من هذا الدرس يتوقع منك أن تكون قادراً علي أن 

  تبين مفهوم التهيئة للدرس

  تميز بين أنواع التهيئة للدرس

تستخدم أساليب مناسبة للتهيئة للدرس   

  

  

  : ١نشاط

رامج التلفزيونية منها ما هو ممتع وجذاب ومنها ما هو ممل وال يرغـب              الب   

أحد في مشاهدته، والنوع األول الذي يجذب المشاهدين؛ هو الذي يبـدأ باالسـتحواذ         

علي اهتمام المشاهدين ويجذب انتباههم ويعمل علي تهيئتهم لما سوف يتتابع علـيهم             

نتباه المشاهدين حتى لحظات النهاية     من أحداث ، ويستخدم أساليب فنية ليحافظ علي ا        

  .التي يتحقق فيها للمشاهدين اإلشباع واالكتمال

وبنفس الصورة يكون التدريس الجيد ، فالمعلم الكفء هو الـذي يجـذب تالميـذه               

التهيئـة  " ويستحوذ علي انتباههم من خالل تهيئتهم للدرس، وهم ما يعـرف باسـم              

  " للدرس

  درس؟ وما أنواعها ؟يف ضوء خربتك ما هي التهيئة لل

-
-

-  

-
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-

  :قارن إجابتك بما يلي -

  

  

  

  

  

  

  :٢نشاط 

  :للتهيئة ثالثة أنواع 

 في بداية أي درس جديد لتوجيه انتباه التالميذ للدرس وتقويم إطار            :تهيئة توجيهيه   

  .عام لما يتضمنه الدرس ولتوضيح أهداف الدرس وأهمية الموضوع

يجي للتالميذ من نشاط تعليمي الي آخر، مـن         لتسهيل االنتقال التدر  : تهيئة انتقالية   

  .نشاط تعليمي يعرفه التالميذ إلي نشاط جديد لم يمارسوه من قبل

 هي التهيئة للدرس أو النشاط الجديد عن طريق تقويم نشاط سـبق             :تهيئة تقويمية   

ممارسته ويعتمد علي األمثلة التي يقدمها التلميذ إلظهار مدي تمكنـه مـن المـادة               

  .  التي سبق تعلمهاالتعليمية

  .ناقش األنواع الثالثة للتهيئة وقدم أمثلة عليها من واقع تدريسك 

-  

-  

-  

-  

-   

  :التهيئة هي 

كل ما يقوم به المعلم من قول أو فعل بقصد تهيئة التالميذ للدرس الجديد مـن خـالل                  

  . وجعلهم في حالة ذهنية وانفعالية وجسمية تساعدهم علي التعلمإثارة دافعيتهم للتعلم 
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  :٣نشاط

 باسـتدعاء   قـام   فوجدت هرجا وضوضاء، ف     ٤/١ فصل   دخل األستاذ عبد الرحمن   

  . المدرسة لمعاقبة التالميذ علي سوء سلوكهممدير

   ؟ ما رأيك في تصرف األستاذ عبد الرحمن-

-  

-  

   ماذا كنت ستفعل ؟    لو كنت مكانه-

-    

  إثرائينشاط 

  

 موضوعات دروس مختلفة أو مواقف تدريسية متنوعـة واختـر نمـط            ٤ اذكر   -

  :التهيئة المالئم مبديا سبب اختيارك لهذا النمط 

:الدرس.١

 نمط التهيئة :

سبب االختيار:

  :الدرس .٢

 نمط التهيئة  :

 سبب االختيار :

  :الدرس .٣

ة  نمط التهيئ :

 سبب االختيار :

  :الدرس.٤

نمط التهيئة :

سبب التهيئة:
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   واألنشطة الصفيةدرسعرض ال:الدرس الرابع 

  

  :بعد انتهائك من هذا الدرس يتوقع منك أن تكون قادراً علي أن 

 استخدام طرق تدريس تالئم محتوي الدرس وطبيعة التالميذ

تنويع طرق التدريس وفقا لمتطلبات الموقف التدريسي

استخدام أنماط متنوعة من األسئلة الصفية  

  

  : ١نشاط

  كيف حتدد طريقة تدريس مالئمة للتالميذ ؟  -

 
 
 
 

  

 كانـت إجابـاتهم علمنياملعند طرح هذا السؤال علي جمموعة من زمالئك 

  :كالتايل

  تحدد طريقة التدريس في ضوء مستوي التالميذ  -

  ة  تحدد طريقة التدريس في ضوء خبرتي الطويل-

    تحدد طريقة التدريس في ضوء أهداف الدرس وطبيعة المحتوي وطبيعة التلميذ -

    تحدد طريقة التدريس في ضوء تعليمات الموجه ومدير المدرسة-

   

  .ناقش اإلجابات السابقة وحدد وجهة نظرك معلال لها 

-   

-   
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  :٢نشاط 

   ما العوامل التي تساعدك علي تحديد مدخل مناسب للتدريس؟ 

  
 
 
 
 

  : قارن إجابتك مبا يلي

 أهداف الدرس  

مستوي التالميذ  

تنظيم المنهج  

الوسائل التعليمية الموجودة  

أسلوب االدارة المدرسية  

المشرف التربوي  

مساحة الفصل الدراسي  

  :٣نشاط

يف مناقشة مع بعض املعلمني عـن أفـضل طريقـة تـدريس، ذكـروا اإلجابـات 

  :التالية 

   التعلم التعاونيس هيللتدري  أفضل طريقة -

   التعلم النشطللتدريس هي  أفضل طريقة -

   حل المشكالت وخاصة في تدريس الهندسةللتدريس هي  أفضل طريقة -

   المدخل البيئيللتدريس هي  أفضل طريقة -

   االكتشافللتدريس هي  أفضل طريقة -

    ناقش هذه األراء موضحا وجهة نظرك مع التعليل هلا-
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   :٤نشاط 

  همية األسئلة الصفية بالنسبة للمعلم وبالنسبة للتلميذ ؟ما أ

 
 
 
 
 
 
 

   

  

  :قارن إجابتك مبا يلي 

 تجذب انتباه التالميذ وتثير دافعيتهم  

 تسهل معرفة رد فعل التالميذ قبل بدء النشاط التعليمي  

تساعد المعلم علي تشخيص نقاط القوة والضعف لدي تالميذه  

تيعاب التالميذ تساعد في توضيح مدي اس  

 تدرب التلميذ علي التفكير  

 تساعد التلميذ علي معرفة نقاط القوة والضعف في مستواه الدراسي  

تكسب التلميذ القدرة علي التقييم الذاتي  
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   :٥نشاط 

  : لألسئلة الصفية تصنيفات متعددة منها

 تصنيفBrknezأسئلة المحتوي وأسئلة إثارة تفكير:  يصنفها الي  

ف  تصنيTomson & Bawrs أسئلة تباعديـة وأسـئلة   :  يصنفها الي

  تقاربية 

 تصنيفGallagher& Ascherأسئلة تـذكر، وأسـئلة   :   يصنفها الي

  تقاربية، وأسئلة تباعدية، وأسئلة تقويمية

    تصنيفBloom    تذكر، فهـم، تطبيـق،     ( ستة مستويات :  ويصنفها الي

  )تحليل، تركيب، تقويم

ــم - ــة لألســئلة الــصفية يف ضــوء أحــد  ارجــع للمكتبــة، وق بــصياغة أمثل

  .دروس للصف اخلامسالالتصنيفات السابقة من أحد 

  

  

  

  

  :الحظ أن 

  

  

  

تنوع مستوي األسئلة  

 جودة صياغة السؤال وسهولة العبارة  

ارتباط السؤال بالمحتوي التدريسي  

 تنظيم األسئلة من البسيط إلي المركب  

وضوح السؤال ودقته  

  :لكي تقوم بصياغة أسئلة جيدة ينبغي أن تراعي الشروط التالية
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  :٦نشاط 

  ليب توجيه األسئلة الصفية ؟ما أسا

   

  

   

  :قارن إجابتك مبا يلي

  :لكي تحقق األسئلة الصفية الهدف منها ينبغي اتباع ما يلي

 توجيه أسئلة أقل مع فترات انتظار  

توزيع عادل لألسئلة بين التالميذ  

تشجيع جميع التالميذ علي المشاركة  

ميذ في إعادة طرح تحسين نوعية اإلجابات من خالل استخدام إجابات التال

   السؤال

  

  

  نشاط اثرائي

  

  :  وقم مبا يليتدرسهمقرر من اخرت أحد دروس 

  

            حدد طريقة التدريس المالئمة، والعوامل التـي دفعتـك الختيارهـا دون

.غيرها

قم باختيار نمط تهيئة مالئم واذكر موقف التهيئة   

اكتب األسئلة الصفية التي ستوجهها لتالميذك   

  



 - ٢٧ 

-

  األويلحدة تطبيقات الو

  : اخرت وحدة دراسية من مقرر  صف دراسي  وقم مبا يلي -١ 

حدد األهداف التعليمية للوحدة

المهاري –المعرفي(قم بصياغة األهداف بطريقة إجرائية في المجاالت – 

) الوجداني

 ضع خطة درس ألحد دروس الوحدة

 ناقش خطتك مع زمالئك موضحا وجهة نظرك

ه في المناقشة اكتب أهم ما توصلت إلي

  

  

:تأمل املوقف التايل  -٢

 الفصل في حالة هيـاج وصـخب شـديدة        فوجد ٥/٢ فصل   إليدخل األستاذ محمد    

م أشار للجميع بالهدوء وبدأ يستفـسر عـن          للحظات ث  يتصايحون، فوقف واألوالد  

كنا نلعب مباراة  في كرة اليد وفاز فريقنـا علـي             : سبب ذلك،  فقال احد التالميذ     

ستثمر هذا الجو كتهيئة للدرس     أن ي "  محمد"وهنا أراد األستاذ      . فوزا كبيراً  همفريق

  .الجديد

ووضح كيف ستستفيد من الموقف في درس محمد ضع نفسك مكان األستاذ 

ما؟ 

في محمد وموقف األستاذ عبد الرحمن قارن بين الموقف الحالي لألستاذ 

  موقف سابق
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  : وقم مبا يلي تدرسهاخرت أحد الدروس من مقرر   -٣

 حدد طريقة تدريس مالئمة له 

 حدد الوسائل التعليمية التي ستستخدمها

 اختر نمط تهيئة واذكر موقف التهيئة 

 صياغة األسئلة الصفية التي ستوجهها للتالميذ 

اكتب تصورك لسير الدرس 
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  :حمتويات الوحدة 

  

رسا  : ا ا  

 رسا :  اوما 

 ةا  ت
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  املدخل القصصي: السادسالدرس 

  

  :يتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً علي أن 

 تبين أهمية استخدام المدخل القصصي

خطوات صياغة القصة تحدد 

تخطط لدرس باستخدام المدخل القصصي  

  

  تمهيد

تدريس تظهر  اللمجال الوجداني في    أمام االهتمام بالجانب األكاديمي وإهمال ا     

 ويؤثر في تحصيلهم الدراسي     التعلماتجاهات سلبية لدى التالميذ مما ينفر التالميذ من         

التـدريس  ، وذلك على الرغم من وجود المجال الوجداني في أهداف           للمواد الدراسية 

  .تعليمال به لتحقيق أهداف ومن ثم ضرورة االهتمامفي كل المواد الدراسية، 
  

  هل من سبيل؟ف

تهتم بالمجال الوجداني وتالئم تأكيد     هناك العديد من المداخل التدريسية التي               

عن طريق استثارة مشاركتهم المتعلمين االتجاهات والميول المرغوبة وترسيخها لدى     

  .منها المدخل القصصيالقويم فية لنماذج السلوك العاط

الكثير من األهداف التربوية فهو يتـيح       في تحقيق   يسهم  المدخل القصصي   ف         

، وذلك ألن المتعلم حين يحسن االسـتماع أو          أمام التالميذ لالستيعاب والفهم    الفرصة

القراءة وتستمال عواطفه بحكم إغراء القصة يجيد فهم معانيها ويتأثر بحقائقها ، كذلك 

ا أحـسن   فالقصة تشبع حاجة المتعلم في الوقوف على أسرار العـالم ، والقـصة إذ             

إعدادها وانتقائها تنتزع أحداثها من بيئة التلميذ وتصور جانبا من جوانب المجتمع بما 

فيه من قيم وعادات وتقاليد ومشاكل ، والقصة تربي الخيال وتسمو به بمـا يـؤدي                

  . بعض المواهب والمهارات والفضائللتنمية
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  وما وظائف القصة؟

ـ    وية متعددة   القصة لها وظائف ترب             يم النفـوس ورد    ومنها أنها تستخدم لتق

 ؛الضال إلى الفضيلة دون الحاجة إلى الوعد والوعيد العظة بالترهيـب والترغيـب            

سامعها صفحة مليئة بالتسلية والفكاهة وسجالً حافالً بأنواع        ئها أو   رفالقصة تسوق لقا  

ثيـر   وت متعلمتجذب اهتمام ال   وبذلك   ئ،ي، وعاقبة من يقوم بسلوك س     السلوك المفضل 

  . وتغرس في النفوس العادات الحسنةانفعاالته وتهذب األخالق

  

       المدخل القصصي في التدريس

المدخل القصصي يناسب التالميذ في جميع األعمار وفي مختلف المراحـل            

 يميلـون   كافة المراحل فالتالميذ في   . صة في المراحل العمرية األولى    الدراسية وخا 

ويجذبهم ما فيها من أفكار وحوادث تعرض بطريقـة      إلى القصص ويستمتعون بها ،      

ما تقديم  شيقة ، ويعتبر المدخل القصصي من أفضل الوسائل التي يمكن عن طريقها             

نريد لألطفال سواء كان قيم أو معلومات، فالمدخل القصصي يمتاز بالتشويق والخيال       

 ويعرف  وربط األحداث وكل من تعامل مع األطفال يعرف مكانة القصة في نفوسهم           

  .كم يسعدهم أن يستمتعوا بقصة تقرأكم يشوقهم أن يستمعوا إلى قصة تروى ، و

  

  ؟أهمية المدخل لقصصيما 

، وتـدخل   القـص يذ وترضي ميلهم الطبيعي إلـى       اهتمام التالم القصص        تثير  

، اههم إلى المعلومة المقدمة إليهم    السرور إلى نفوسهم وتمتع روحهم وبذلك تركز انتب       

لى تكوين اتجاهات مرغوب فيها وغرس القيم والفضيلة لـدى الناشـئة ،             وتساعد ع 

فطبيعة القصة تربي الخيال وتسمو به وإعطاء التالميذ فرصة قص القصص أمـام             

الفصل تعودهم الشجاعة ومالقاة الجماهير، كذلك فالمناقشات التي تثار مع التالميـذ            
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تتيح للتالميذ الفرصة للتدريب حول أحداث القصة تنمي فيهم مهارة التفكير الصحيح و

  .على التعبير عن أنفسهم وأفكارهم مما يوجد جوانب وجدانية متعددة مرغوب فيها 

    

   ١نشاط

   قم باختيار موضوع تقوم بتدريسه يناسب المدخل القصصي وصغ حوله قـصة

.بسيطة

 زمالئك في المجموعة وناقشهم فيهااعرض قصتك علي.

     المجموعـة واعرضـها علـي بـاقي          قـصة مـن    اتفق مع مجموعتك على 

.المجموعات

  

  : ٢نشاط 

خطط لدرس في ضوء المدخل القصصي.

 ناقش خطة الدرس مع مجموعتك وعدل ما يلزم

 اختر قصة تتوقع أن تحقق هدف الدرس واعرضها علي باقي المجموعات

  

  :٣نشاط 

صغ حوله قصة وضمنها بعض ا تم اختياره مسبقاً واختر موضوعاً بخالف م

وقدم عرضاً مختصراً أمام ، الجوانب الوجدانية المرغوب إكسابها للتالميذ

  موعات األخرىالمج

  

  ٤نشاط 

ناقش مع مجموعتك األفكار التي تم طرحها، وحدد الجوانب  الوجدانية المقصودة 

   وقدم تقريراً عن ذلك.في القصص التي عرضها زمالءك
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  م التعاوني التعل:الدرس السابع

  : في نهاية هذا الدرس يتوقع منك أن تكون قادراً علي أن 

 تبين مفهوم التعلم التعاوني  

 تحدد شروط استخدام التعلم التعاوني في التدريس  

 تحدد خطوات استخدام التعلم التعاوني في التدريس  

 باستخدام التعلم التعاونيدراسي تضع خطة لدرس في مقرر

م التعلم التعاوني في التدريس تقدم نماذج الستخدا

  

  :مقدمة

  .. ما المقصود بالتعلم التعاوني ؟ 

التعلم التعاوني نموذج للتدريس يتطلب من التالميذ العمل مع بعضهم   

البعض، والحوار فيما بينهم فيما يتعلق بالمادة الدراسية، وأثناء هذا التفاعل تنمو 

ه يتم تقسيم التالميذ إلى مجموعات لديهم مهارات شخصية واجتماعية إيجابية، وفي

  . تالميذ، وتعمل كل مجموعة معاً لتحقيق هدف الدرس) ٥- ٣(صغيرة 

 يتوقف علي التفاعل بين أعضاء الفريق أو اإلستراتيجيةونجاح هذه 

المجموعة، إضافة إلى إعطاء تغذية راجعة، والسماح لكل عضو بالمساهمة بأفكاره، 

ل التعاوني مسئوالً عن تعليم اآلخرين في علي أن يكون كل تلميذ في الفص

  .استمرارية المنافسة بين كل مجموعة وأخري

  ؟ في التدريسالتعلم التعاوني استخدام ما خطوات 

  . صياغة أهداف الدرس بصورة إجرائية ]]١١[[

  . تحديد األدوات والوسائل التعليمية ]]٢٢[[

  . تحديد عدد أفراد المجموعة ]]٣٣[[

  . بناء المجموعات ]]٤٤[[

  .  المجموعات تحديد نظام عمل]]٥٥[[
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  . تحديد المهام المطلوبة من كل مجموعة ]]٦٦[[

  . تخطيط أسلوب العمل داخل المجموعة ]]٧٧[[

  . تحديد أساليب التقويم ]]٨٨[[

  . تحديد معايير النجاح ]]٩٩[[

  .تحديد المكافآت والجوائز ]]١٠١٠[[

  

  : ة في التعلم التعاونيوإذا سألت عن األنشط
  

 اللعب هيهمأكثر ما " طفل  "  والمتوسطةأن التلميذ في المرحلة االبتدائية:  أقول لك

ثم اللعب؛ فإذا استثمرنا طاقته التي يفرغها في اللعب في أداء نشاط هادف، وإذا كان 

هذا النشاط مرتبط بثقافة التلميذ وبيئته؛ أال يعد هذا دافعاً للتلميذ أن يتفاعل معك أثناء 

  . تعلمالوبذلك تستثمر قدرات التلميذ وطاقته في التدريس؟

  

  : لتنفيذ التعلم التعاوني هيستخدام اشروط 

أن يدرك التلميذ أن نجاحه مرتبط بنجاح اآلخرين ؛ فهو لن ينجح إال إذا نجحوا ، ]]١١[[

 " نحن" وبذلك يساعد كل فرد اآلخرين لتحقيق هدف النشاط ، وبذلك يقولون 

   " . أنا" بدالً من 

مالؤه وهذا أن كل تلميذ مسئول عن أداء العمل الخاص به ، وأيضاً عن عمل ز]]٢٢[[

  " . المحاسبة الفردية "يسمى 

مهارات العمل " أن يكون لدى التالميذ قدرة ورغبة في العمل الجماعي وهي ]]٣٣[[

  .  "الجماعي 
  

  .هذه الشروط الثالثة تضمن تحقيق الحد األدنى لنجاح التعلم التعاوني
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  ارجع للمكتبة ملزيد من التفاصيل

  

  

  ١نشاط 

م التعلم التعاوني وقدموا عرضاً أمام باقي ناقش مع مجموعتك جدوى استخدا - 

  المجموعات 

   اكتب مالحظاتك على أعمال باقي المجموعات وناقش أعضاء مجموعتك فيها- 

  

  ٢نشاط 

  : في ضوء خبراتك وقراءاتك قم بما يلي

ضع خطة لدرس في مقرر دراسي باستخدام التعلم التعاوني  

 ناقش خطة الدرس مع مجموعتك وعدل ما تراه 

لعرضها أمام باقي  في المجموعة علي خطة درس موحدة تفق مع زمالئكا

المجموعات
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) ٣(نشاط 

  :في ضوء إستراتيجية التعلم التعاوني قم بما يلي

حدد مميزات وعيوب التعلم التعاوني

 قدم نموذجا مع مجموعتك الستخدام التعلم التعاوني في تدريس موضوع

محدد

  )٤(نشاط 

  تلميذ) ٤٠( اذكر كيف يمكن استخدام التعلم التعاوني لفصل من في خطوات محددة - 

اقشة ن ناقش عملك أمام باقي المجموعات، وقدم تقريراً للمدرب عن ما أضافته الم- 

لعملك

  

  تطبيقات على الوحدة  الثانية

استراتيجيات التدريس، وقمت بتنفيذ عدد من على بعض تدربت في هذه الوحدة 

رتك وقراءاتك مع األخذ في االعتبار ما تضمنته هذه الوحدة األنشطة، في ضوء خب

  :قم بما يلي

  

 في عالج بعض صعوبات التعلم لدي القصصي مدخل الخطط الستخدم 

. تالميذ المرحلة االبتدائية

 تنمية بعض مهارات الموهوبين، التعلم التعاوني فيخطط الستخدام 

 بعض تالميذك، وقدم  التأخر الدراسي لدي مواجهةاختر مدخل مناسب

خطوات محددة
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  :حمتويات الوحدة 

رس اص :  اا  م رات ا )Word(  

 رس اا: وض اا م ارات ا )Power Point(   

رس اا : مما ارات ا)تا  ا-ت ا (  

  ديرس اا : ارات ا)وما ا–  أو  ءإم (  
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  :  الدرس الثامن

  )Word( مهارات استخدم برنامج معاجلة النصوص 

  

  : من المتوقع منك بعد نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً علي أن

 تجيد استخدام برنامج منسق النصوصMS-word تابة  بمهارة في ك

  .بعض النصوص

  

   ١:نشاط

  :افتح برنامج منسق النصوص وقم بما يلي

 خطبنوع نامج التدريب الذي معك فقرة من مقدمة براكتب Times New 

Roman 14     

خط مائل بلون أزرق( قم بإجراء التنسيقات التالية (  

 اضبط الفقرات ضبط كلي

باسم  فيهقم بإنشاء مجلد باسمك على سطح المكتب ثم احفظ الملف 

.تنسيق

  

  ٢نشاط 

اكتب النشاط السابق بنفس التنسيق

 في نفس المجلد " النشاط" احفظ الملف باسم

  

٣نشاط 

 اكتب سورة اإلخالص  بخط )PT Bold Heading ( 

 سورة اإلخالص": اكتب رأس للصفحة بعنوان"   
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نشاط تدريبي ": اكتب تذييل للصفحة بعنوان"  

حةفوسط الص ترقيم للصفحات أسفل أدرج  

مجلد علي سطح المكتب ال في " سورة اإلخالص"سم احفظ الملف با  

 ناقش عملك مع مدربك  

 ١٠حدد أخطائك وضع لنفسك تقييم من   

  

  

   ٤نشاط 

من طالبك  ) ١٠(ه جدول يتضمن أسماء      في وأدرجافتح ملف جديد    -

  في خمسة اختبارات متتالية  ، ودرجاتهم 

  نسق الجدول بنمط تلقائي تختاره -

  

   ٥نشاط 

  اكتب أسماء زمالءك في المجموعة ، ثم رتبهم أبجديا تلقائيا-

  استخدم الترقيم التلقائي -
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  الدرس التاسع 

   )Power Point( مهارات استخدام برنامج العروض التوضيحية 

  

  : من المتوقع منك بعد نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً علي أن

ستعراضية تجيد استخدام برنامج الشرائح االMS-Power point في 

  .التصميم والعرض

  

  ١:  نشاط

  :افتح ملف جديد في برنامج العروض التوضيحية وقم بما يلي

  "جامعة الملك سعود: " شريحة جديدة واكتب فيها  العنوان التالي أدرج-    

   األحمر اللون إلىغير لون العبارة -    

  لدفي نفس المج" ١نشاط"  احفظ الملف باسم -    

  

  : ٢نشاط 

  :وقم بما يليملف جديد افتح -

  اكتب عناوين دروس الوحدة على شريحة واحدة-

  اجعل كل عنوان بخط ولون مختلف-

  )  ثانية٣٠(قم بإعداد العرض لتكون مدة عرض الشريحة -

  في نفس المجلد" نشاط الرسم"احفظ الملف باسم -

  استعرض نتيجة عملك على الجهاز-
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   ٣نشاط 

 – اإلخـالص  سـورة    –" آية الكرسـي  ": في شرائح متعددة    كتب  افتح ملف جديد وا   -

  سورة النصر 

  استخدم مؤثرات العرض -

  تذييل للشريحة باسمك ثالثياً  أدرج-

   نقاط ١٠ منعملك يم ، وقاستعرض عملك -

  ٤نشاط 

  :  افتح ملف جديد في برنامج الشرائح االستعراضية وقم بما يلي

 استخدام البرنامج  باللغة العربيةخطط لتنفيذ أحد دروس  

اختر تصميم الشرائح واكتب الدرس علي الشرائح وفق اختياراتك.  

 استخدم مؤثرات حركية وصوتية  

 قم بإدراج أرقام الشرائح وعددها  

 راجع عملك ثم استعرضه  

 في نفس المجلد "  ١درس "احفظ الملف باسم.  

اعرض عملك علي مجموعتك وناقش آراؤهم  

  

  : ٥نشاط

  :سابق بدرس جديد لصف مختلف وقم بما يليأعد النشاط ال

 طور المؤثرات الحركية والصوتية  

استعرض الملف وأعد تنسيقه  

 وناقش آراؤهم٢احفظ الملف باسم درس .  

اكتب عن الفرق بين النشاط الحالي والنشاط السابق .  
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  الدرس العاشر

  ) جمموعات املناقشة-البحث عن املعلومات(مهارات استخدام اإلنرتنت 
  

  :من المتوقع منك بعد انتهاء هذا الدرس أن 

البحث عن –البريد اإللكتروني (ارات األساسية الستخدام اإلنترنتتجيد المه 

)المعلومات

تشترك في أحد منتديات المناقشة التي تهمك
  

  ١نشاط 

  :ادخل على شبكة اإلنترنت وقم بما يلي

 افتح حساب بريد إلكترونيa count   فتح بريدك إذا وجد مجاني لك أو ا  

 قم بإرسال رسالة قصيرة إلى زمالئك في التدريب بعد أخذ عناوينهم

.اإللكترونية
  

  

   : ٢نشاط 

: يلي افتح بريدك االليكتروني وأرسل رسالة تتضمن ما

 رسالة إعالنية واختر خلفية ملونة ونمط خط مختلف وادخل فيها بعض

  . بالمؤثرات، ثم أرسلها إلى زمالئك في التدري

رق بين الرسالتين مع المدربناقش الف .  
  

  : ٣نشاط 

  : افتح موقع محرك البحث جوجل وقم بما يلي
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  "  جامعة الملك سعود"اكتب في خانة البحث - 

   الجامعة موقعوتصفح  األوليمن نتائج البحث ادخل على النتيجة - 

   اللغة العربيةإلىحول الموقع - 

  جامعة للادخل على موقع المكتبة االليكترونية - 

 مجلد باسمك على سـطح   إلى بإنزالهابحث عن أي كتاب يفيدك وقم       - 

  المكتب
  

   : ٤نشاط 

  :ادخل الى موقع وزارة التربية والتعليم السعودية وقم بما يلي

  تصفح المكتبة االليكترونية للموقع واختر منها كتاباً تقرأه- 

في مجلـد   " التعليم"واحفظه باسم   ) word(  وانسخه في ملف     أعجبكحدد خبر   - 

  العمل

  

  

  : ٥نشاط 

 افتح أحد محركات البحث وليكن جوجلGoogle   ًوقم بما يليمثال:  

 تعليم اللغة العربية ( ابحث عن (  

 كلمة أم مصطلح –مكان وجود الكلمة ( حدد خيارات البحث (  

 ضيق خيارات البحث باستخدام عالمتي التنصيص ، وعالمة(+) ،

   )- (وعالمة

ث التي وصلت إليها حدد عدد نتائج البح  

 قارن العدد مع أحد زمالئك وعلل االختالف إن وجد  

 استعرض أحد نتائج البحث  

 لخص ما عرضته تلك النتيجة واكتب اسم الموقع  

ناقش ما قمت به مع مشرفك  
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   ٦نشاط 

  : كرر النشاط السابق مع المصطلحات التالية 

 التعليم التعاوني  

االبتدائية تعليم اللغة العربية في المرحلة   

 استراتيجيات التدريس  

 تدريس اللغة العربية  

 أساليب التعلم  

  

  : ٧نشاط 

   وتصفح أحدها تصفح أحد محركات البحث وابحث عن المنتديات التعليمية 

  . خالل تصفحكإليهقدم تقريراً عن ما وصلت 

  

   ٨نشاط 

 في مناقشة  منتدى وزارة التربية والتعليم وسجل عضوية وشارك بفاعليةإلىادخل 

تك العلمية ، على أن تظهر خبراتك وكفاءأحد الموضوعات المطروحة للنقاش

  .والمهنية

  

   ٩نشاط

  ثم قم Yahoo Groupاستعرض بعض منتديات للمناقشة علي أحد المواقع مثل 

  :بما يلي

 ادخل علي أحد المنتديات وسجل اسمك وبريدك  

ى شارك برأيك في أحد القضايا المطروحة في المنتد  

 ناقش المتحاورين في آراؤهم وعضد رأيك
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قوم ما قمت به  

  

  نشاط إثرائي

  :ابحث عن بعض المواقع التعليمية المهمة ثم قم بما يلي

 حدد كيفية استخدامها في التعليم من بعد  

 كيف يمكن للتالميذ استخدام هذه المواقع  
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  الدرس احلادي عشر

  نتعلى شبكة االنرتإنشاء صفحة أو موقع مهارات 

  

  : من المتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً على أن

  علي شبكة اإلنترنتالمجانية  علي أحد مواقع االستضافة تؤسس موقعاً خاصاً

  

  ١ نشاط

وقم  Jeraanأو  Geocities Yahooافتح أحد مواقع االستضافة المجانية وليكن 

   :بما يلي

 أسس لك موقعا جديدا

 الجاهزة للموقع اختر أحد التصميمات  

أدخل علي موقعك بعد االنتهاء من تصميمه واجعله صفحة البداية للمتصفح .  

  

   ٢نشاط 

  اكتب سيرتك الذاتية باختصار وقم بتحميلها على موقعك الجديد

  حاول أن تطور موقعك باستمرار 

  ١٠ لنفسك درجة من طقيم عملك ذاتياً وأع

  

  ٣نشاط 

اختيارك ألفضل قدم تقريراً يتضمن تصفح مواقع زمالئك في التدريب، و

  .، محدداً أسباب اختياركمن وجهة نظركموقع 
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  ٤نشاط 

، مع تاروا له اسم معين واخمجموعة مناقشة في التدريب بتأسيس مجموعتكقم مع 

  عمل قائمة بريدية جماعية للمجموعة

oقوموا كمجموعة بتحديد القواعد التي تضمن استمرارية العمل  

oطوير الموقع باستمرارقوموا كمجموعة بت  

o وناقش زمالئك في تصفح مواقع المجموعات األخرى في التدريب ،

  مقترحات التطوير

  

  

  ٥نشاط 

  :  رسالة إليكترونية تتضمن ما يليرسل لمجموعتكم البريديةأ

o أهم ما تعلمته في هذا الدرس  

o كملف مرفق( أحد الدروس التعليمية مصمماً علي الباور البوينت (  

  ت على الوحدة الثالثةتطبيقا

  

: ثم قم بما يلي" طريقة التعلم باالكتشاف" ابحث على االنترنت عن 

 الصفحة في ملف  النتائج وانسخ إحدىتصفح )word ( على ثم صمم

" التعلم باالكتشاف"  عرضاً عن ) power Point( برنامج 

أدخل المؤثرات المطلوبة واستعرض الملف.

يكتروني إلى زمالئك المتدربينأرسل الملف بالبريد االل

 علي صفحتك الخاصة علي اإلنترنتعمل آخراعرض .
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  :حمتويات الوحدة 

  

رسا ما   :إدارة ا أ

رسا ا  :ت إدارة ا

 ةا  ت
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  دارة الفصلاالدرس الثاني عشر 

  

  : يتوقع منك أن تكون قادراً علي أن بعد انتهائك من هذا الدرس

تبين أهمية إدارة الفصل 

 أن تحدد أساليب إدارة الفصل

تستخدم أساليب إدارة الفصل التي تالئم تالميذك   

  

  : ١نشاط

  ما تصورك عن إدارة الفصل ؟   

-   

-  

-   

-   

  :قارن إجابتك بما يلي 

          فـي إدارة الفـصل     هي خطة ذات أساليب تربوية ديمقراطية يستخدمها المعلم

تمكنه من تجهيز الموقف التدريسي باألنشطة والمواد والوسائل التعليمية الالزمة، 

وحفظ النظام، والتنفيذ الجيد للدرس، وإقامة عالقات طيبة بينه وبـين التالميـذ             

.وبين التالميذ وبعضهم البعض بهدف تحقيق األهداف المرجوة

لفصل ومنع الصخب بأساليب متنوعة هي خطة لحفظ النظام ونشر الهدوء داخل ا

. يستخدمها المعلم الجبار التالميذ علي تنفيذ ما يمليه عليهم من أوامر ونواهي

               هي مجموعة من األنشطة التي يقوم بها المعلم بواسطتها أن يزيد مـن حريـة

.التالميذ إلي أقصي حد ممكن 
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   اجتمـاعي  هي مجموعه من األنشطة التي يقوم بها المعلم بغرض تـوفير جـو 

إيجابي يمكن المعلم من تنمية األنماط السلوكية اإليجابية لدي التالميـذ وحـذف             

األنماط السلوكية السلبية، وكذلك تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة بين المعلم وبين           

.التالميذ بعضهم البعض بما يساعد علي تحقيق األهداف المقصودة

  

 ناقش املفاهيم السابقة موضحا وجه-
ً

  .ة نظرك

  

  :٢نشاط 

  ما أساليب إدارة الفصل ؟

-   

-  

-  

-  

-  

  : تم طرح هذا السؤال في إحدى برامج التدريب وقد ذكر المعلمين اإلجابات التالية 

حيث تعتبر إدارة الفصل عملية ضبط لسلوك التلميـذ،         :  األسلوب التسلطي   .١

.ودور المعلم هو توفير النظام

رة الفصل عملية إتاحة حريـة مطلقـة        حيث تعتبر إدا  : األسلوب التسامحي   .٢

للتلميذ للنمو، ودور المعلم هو إتاحة أكبر قدر ممكن من الحرية للتلميذ بحيث        

.يعملون ما يريدون عمله بالشكل الذي يفضلوه

يعتبر إدارة الفصل تعديل للسلوك، ودور المعلم هو        : أسلوب تعديل السلوك    .٣

.ماط السلوكية غير المرغوبةتنمية األنماط السلوكية المرغوبة وحذف األن

يعتبر إدارة الفصل هي عملية إيجـاد جـو اجتمـاعي           : األسلوب اإلنساني   .٤

انفعالي داخل الفصل القامة عالقات إنسانية سليمة بين أعضاء مجتمع التعلم           
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ودور المعلم هو العمل علي إيجاد هـذا الجـو وتنميـة       )  التالميذ –المعلم  ( 

.ي يحدث التعلمالعالقات اإلنسانية الجيدة لك

يعتبر أن التعلم يحدث بـصورة أفـضل فـي سـياق            : األسلوب االجتماعي .٥

اجتماعي جماعي وعلي هذا فإن إدارة الفصل هـي عمليـة إيجـاد تنظـيم         

اجتماعي إيجابي فعال يتيح للمعلم والتلميذ العمل الفعال، ودور المعلـم هـو       

.تيسير نمو نظام اجتماعي فعال داخل الفصل

  

 في ضوء اإلجابات  السابقة، وناقـشها موضـحاً وجهـة            قارن إجابتك 

   .نظرك

  

  :٣نشاط

في ضوء النشاط السابق، حدد أسلوب إدارة الفصل الذي يالئمك ويالئـم تالميـذك              

  .معلالً الختيارك

-   

-  

-  

-  

  

   :٤نشاط

   ما المعوقات التي تعوقك عن استخدام أسلوب إدارة الفصل الذي اخترته؟ 

-   

-   
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  مشكالت إدارة الفصل: عشر ثالثالدرس ال

  

  :بعد انتهائك من هذا الدرس يتوقع منك أن تكون قادراً علي أن 

تحدد المشكالت التي تواجهك في إدارة الفصل .

تقدم حلول مقترحه لتلك المشكالت.  

  : ١نشاط

  ما مشكالت إدارة  الفصل ؟

  
 
 
  
 
 

  

  : اتهم كالتايلعند طرح هذا السؤال علي جمموعة من زمالئك كانت إجاب

  

-  أن المشكالت اإلدارية داخل الفصل هي أصـعب        " نادي"  األستاذ    أجاب

ارتفاع كثافة الفصل     :المشكالت التي تواجه المعلم في إدارة الفصل ومنها         

 نقل المعلمين – حصر التالميذ الغائبين  – نقل التالميذ من فصل الي فصل        –

ثرة التعليمات اإلدارية أثناء  ك– تغيير جدول الحصص    –من مدرسة ألخري    

  . الحصص من قبل اإلداريين

-     بأن المشكالت التعليمية أهـم مـن المـشكالت         " عامر" وأجاب األستاذ

التـسيب وعـدم    :  اإلدارية وخاصة المشكالت التعليمية الجماعيـة ومنهـا       

 المعاكسة الجماعية   – العنف والعدوان    – االضطراب الجماعي    –االنضباط  

  . انصراف التالميذ عن متابعة المعلم–ضوضاء والصخب للمعلم وال
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-  بأن المشكالت التعليمية الفردية أهـم مـن        "  انفرح" األستاذة   وقد أجاب

 –اإلخالل بالنظام : الجماعية ألن تركها يؤدي إلي تحولها إلي جماعية ومنها       

 – التأخر الدراسي – النسيان – الكذب - التخريب–معاكسة المعلم ومقاطعته 

 السرقة مـن زمـالء      – الشرود والسرحان    –الخوف والقلق واالضطراب    

  .الفصل

ناقش اإلجابات السابقة موضحا وجهة نظرك
ً

  

   :٢نشاط 

 لتي من كل نوع من ا واحدةمن واقع خبرتك اقترح حلوالً لمشكلة

  سبق ذكرها

ناقش عملك على زمالئك في المجموعة، وحدد أكثر الحلول مناسبة للواقع  

  

  

  :٣نشاط 

جد ضياء وعمر يتشاجران، وقد التف حولهما  فو ٤/٣ فصل "جاسر"دخل األستاذ 

ة فجلسوا في ولكن األطفال سرعان ما الحظوا دخول المعلم. زمالؤهما في الفصل

 فابتعد كل  .كفا عن الشجار فورا:  للتلميذين المتشاجرينوقال المعلم. أماكنهم بسرعة

ن أن المعلم قد دخل الفصل دون أن وجلسا وهما في دهشة ممنهما عن اآلخر 

  .يشاهداه

  .حدد نوع المشكلة ثم شخصها جيداً واقترح أسلوب لعالجها-

  قارن إجابتك مع زمالئك -

  

   :٤نشاط

  قارن بين المشكالت التعليمية الفردية والجماعية في إدارة الفصل ؟

-    
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-   

-   

-   

  :قارن إجابتك مبا يلي 

ر المشكالت التعليمية الفردية والجماعية تذكر الكتابات المتخصصة أن من أكث

  :شيوعاً ما يلي

  : المشكالت الفردية-أ

  إظهار العجز وعدم القدرة  -

   االستحواذ علي االنتباه –

   السعي للسلطة والقوة –

   السعي لالنتقام  –

  

  

  

  : المشكالت الجماعية -ب

  تقبل السلوك السيئ وإثابته  -

  عضاء االستجابات السلبية نحو بعض األ -

 القابلية لتشتت االنتباه –

 العجز عن التكيف مع البيئة المتغيرة –

 انخفاض الروح المعنوية والمقومة والعدوانية –

   بالمعايير السلوكية وتفشي الصخب والضوضاء معدم االلتزا- 

  . قصور في وحدة الفصل وظهور الصراعات بين الشلل واألفراد–

  

   :٥نشاط
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 وعالج مشكالت إدارة الفصل منها ما هو مناسب، ومنها ما ه           توجد عدة أساليب ل   

  .غير مناسب، حدد بعض األساليب غير المناسبة لعالج مشكالت الفصل

 
 
 
 

  

  :قارن أجابتك ميا يلي

  :  من أكثر الممارسات غير المناسبة شيوعا في إدارة الفصل ما يلي

      الـسخرية    – التهديـد    –العقـاب   (  الممارسات المهـددة والمعاقبـة – 

) االستهزاء

    تغيير تكـوين    –تجاهل السلوك السيئ    ( الممارسات المشتتة والمتجاهلة 

) تحويل السلوك –الجماعة 

    الضغط مـن ذوي     –اللوم والتوبيخ   (  الممارسات المسيطرة والضاغطة 

  )  اإلجبار علي القيام بأعمال معينة– المناشدة والنصح –السلطة 

  

  

  

  

  

  

  

  : الحـــظ أن 

األساليب غير المناسبة إلدارة الفصل قـد تـنجح وقتيـاً           

 الي خضوع ظاهري ومزيـد      وتغير السلوك مؤقتاً وتؤدي   

  .من اإلحباط والحقد الكامن
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  تقويم الدرس 

  

 عرفت أن هناك مشكالت تعليمية فردية وجماعية تـشيع          ٤من خالل النشاط رقم     

  :داخل الفصول الدراسية، اختر مشكلة فردية وأخري جماعية وقم بما يلي

صف مظاهرها وأسبابها -

قدم حلوالً مقترحة لعالج تلك المشكلة-

ناقش إجابتك مع إجابات زمالئك-

   المجموعات اتفقوا على تقرير موحد يقدم أمام باقي-
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                                            تطبيقات الوحدة الرابعة

  

لقد درست في هذه الوحدة أساليب إدارة الفصل، وأنواع من مشكالت إدارة الفصل،             

  : والمطلوب منك في الموقف التالي ما يلي

حدد نوعها وأسلوب الحل الـذي اتبعـه         أن تصف المشكلة المعروضة وت    .١

.علمالم

أن تقترح األسلوب المناسب لمعالجتها معلالً الختيارك .٢

قارن إجابتك مع زمالئك .٣

وقدمه للمدرباكتب خالصة ما وصلت إليه .٤

  

 دروس الهندسة للصف الرابع االبتدائي إعداد جيدا، "على  "األستاذ         أعد

ا قد فهموا الدروس  إذا  ما كانوة استعداداً لالختبار غداً، وسأل تالميذهواليوم مراجع

ربعة تالميذ  من أفطلب المعلم. ك أسئلة؟ وساد الصمت الفصلالسابقة ؟ وهل هنا

  .  كل واحد مسألتين ليحلهاالخروج للسبورة وأعطى

وأثناء . لباقي فشلوا         استطاع تلميذ واحد أن يحل حالً صحيحاً للمسألتين وا

ت مضحكة  يقوم بحركا" عمر" أن حديث المعلم عن كل واحد وعن أخطائه الحظ

ر استحوذ  أن عمعند السبورة، فتجاهله واستمر في الشرح، ولكنه سرعان ما الحظ

طالما أنك استحوذت علي انتباه زمالئك :له الكالم قائالًعلي انتباه الفصل، فوجه

، أنظر للمسألة )وهنا صمت الفصل من جديد( فلتشرح لهم سبب أخطائك في الحل 

ذلك المسألة  تكون صحيحة إذا استخدمت عقلك، وكابتك ال يمكن أناألولي إن إج

  .    الثانية، ماذا حدث لك؟ هل عقلك في إجازة
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  ة ـــــخامت

  

    و ، را مت ا ام    أ ط

ةا رات بوا  ا ف اا  او ،م .  

                    ا    ربا  أم      ذا ،

  .  و أاف ا   اء

  

  وفقك اهللا وسدد على طريق اخلري خطاك

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  هشام بركات بشر حسين/ دكتور

  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

  ك سعود جامعة المل–كلية المعلمين 

com.hotmail@hbisher
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